
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului de Asistență pentru Proiectul: „Reabilitarea  

și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014-2020”  

implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba 

 

 

 

    Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 decembrie 

2019; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistentă pentru Proiectul: 

„Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” 

implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba;  

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului de 

Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în Județul 

Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA CTTA” S.A. Alba; 

- raportul de specialitate nr. 27499/11 decembrie 2019 al Direcției dezvoltare și bugete 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 8504/5 decembrie 2019 a Societății Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, 

privind aprobarea și semnarea Contractului de Asistentă pentru proiect, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Alba cu nr. 26865/5 decembrie 2019; 

 Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, 

bugete, strategii, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, 

investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului și de avizul favorabil al Comisiei 

de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică  

Având în vedere prevederile:  

-  art. 173 alin. 2 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

Art.  1.  Se aprobă Contractul de Asistenţă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea 

sistemelor de apă și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea 

Comercială „APA CTTA” S.A. Alba, anexă a contractului de înprumut semnat de societate cu 

Banca Europeană de Investiții - parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Alba - domnul Ion Dumitrel, să 

semneze Contractul de Asistentă pentru Proiectul: „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă 

și apă uzată în Județul Alba, 2014 -2020” implementat de către Societatea Comercială „APA 

CTTA” S.A. Alba. 

Art. 3. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se publică 

în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

R O M Â N I A  
J U D E Ț U L  A L B A  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1. cod 510118 

Cod de înregistrare fiscală 4562583 

Tel: 0258-813380; 813382; fax:  0258-813325; 

e-mail: cjalba@cjalba.ro   web: www.cjalba.ro  



comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății 

Comerciale „APA CTTA” S.A. Alba, Direcției juridică și administraţie publică, Direcției 

dezvoltare și bugete și Serviciului dezvoltare, programe şi guvernanţă corporativă din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba. 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 270 

Alba Iulia, 12 decembrie 2019 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 3lit. d  şi  

art. 5 lit. cc din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 29 voturi „pentru”.  

Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 30 

Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 
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 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Alba 

nr. 270/12 decembrie 2019 

  

  

CONTRACT DE ASISTENȚĂ 

PENTRU PROIECT  

PROJECT SUPPORT 

AGREEMENT 

  

între  between 

  

Județul Alba Alba County 

Municipiul Alba-Iulia  Alba-Iulia Municipality 

Municipiul Blaj  Blaj Municipality 

  

  

și and 

  

  

Banca Europeană de Investiții  European Investment Bank 
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PREZENTUL CONTRACT DE ASISTENȚĂ 

PENTRU PROIECT („Contractul") este încheiat în 

data de [•] decembrie 2019 de către: 

THIS PROJECT SUPPORT AGREEMENT (the 

"Agreement") is dated [•] December 2019 and made 

between: 

(1) JUDEȚUL ALBA, județ situat, organizat și 

funcționând legal conform legilor din România, 

înregistrat în Alba-Iulia, Str. I.I.C. Brătianu nr.1, 

jud. Alba, reprezentat de Președintele Consiliului 

Județean Alba; 

(1) ALBA COUNTY, a county located, organized 

and duly functioning in accordance with the laws 

of Romania, registered at Alba-Iulia, I.I.C. 

Brătianu street, no.1, Alba County, represented 

by the President of the county council;  

(2) MUNICIPIUL ALBA-IULIA, localitate situată, 

organizată și funcționând legal conform legilor 

din România, înregistrat în Alba-Iulia, Calea 

Motilor nr. 5A, jud. Alba, reprezentat de Primar; 

și 

(2) ALBA-IULIA MUNICIPALITY, a 

municipality located, organized and duly 

functioning in accordance with the laws of 

Romania; registered at Alba-Iulia, Calea Motilor 

street, no.5A, Alba County, represented by the 

Mayor; and 

(3) MUNICIPIUL BLAJ, localitate situată, 

organizată și funcționând legal conform legilor 

din România, înregistrat în Blaj, P-ța. 1848 nr. 

16, jud. Alba, reprezentat de Primar; 

(3) BLAJ MUNICIPALITY, a municipality 

located, organized and duly functioning in 

accordance with the laws of Romania, registered 

at Blaj, Piata 1848 St, no. 16, Alba County, 

represented by the Mayor; 

 (denumite individual „Sponsorul" și împreună 

„Sponsorii") 

 (each hereinafter referred to individually as a 

"Sponsor" and, collectively, as the "Sponsors") 

(4) BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII, cu 

sediul social situat în 100 bd. Konrad Adenauer, 

Luxemburg, L-2950 Luxemburg, (în continuare 

„Banca“) 

(4) EUROPEAN INVESTMENT BANK, having 

its seat at 100 blvd Konrad Adenauer, 

Luxembourg, L-2950 Luxembourg, (hereinafter 

the “Bank“) 

(Sponsorii și Banca denumiți individual „Partea”, 

împreună „Părțile”) 

(the Sponsors and the Bank, each being “Party”, 

collectively the “Parties”) 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ WHEREAS 

(A) Potrivit unui contract de împrumut din data de 20 

februarie 2019 („Contractul de Finanțare”) 

încheiat de Bancă și APA CTTA S.A., societate 

pe acțiuni legal înființată conform legilor din 

România, înregistrată în Alba Iulia, Str. Vasile 

Goldiş nr. 3, jud. Alba (în continuare 

„Debitorul”), Banca a acceptat să-i împrumute 

Debitorului o sumă în limita a 12.000.000 EURO, 

cu respectarea termenilor și condițiilor din 

prezentul contract („Creditul”); 

(A) Pursuant to a loan agreement dated 20 February 

2019 (the “Finance Contract”) concluded 

between the Bank and SC APA CTTA S.A., a 

joint-stock company duly incorporated under the 

laws of Romania, registered at Alba Iulia, Vasile 

Goldiş street no. 3, Alba County (hereinafter the 

“Borrower”), the Bank agreed, subject to the 

terms and conditions contained therein, to lend to 

the Borrower an amount of up to 12,000,000 

EUR (the “Credit”); 

(B) Sponsorii dețin, împreună, o poziție de control 

asupra Debitorului și dețin un pachet majoritar de 

acțiuni în capitalul social al Debitorului; 

(B) The Sponsors are, collectively, in a position of 

control over the Borrower and hold the majority 

shares in the share capital of the Borrower; 

(C) Sponsorii sunt, printre alții, membri ai Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară și, acționând prin 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, sunt 

părți la Contractul de Delegare a Gestiunii; 

(C) The Sponsors, among others, are members of the 

Inter-Community Development Association and, 

acting through the Inter-Community 

Development Association, are parties to the 

Delegated Management Contract; 

(D) Finanțarea acordată Debitorului de către Bancă în 

temeiul Contractului de Finanțare este destinată 

(D) The financing granted by the Bank to the 

Borrower under the Finance Contract is dedicated 



4 

 

să sprijine Proiectul și furnizării serviciilor 

publice de apă și canalizare care au fost 

încredințate de Sponsori Debitorului;  

to support the Project and the provisions of the 

public water and sewage services which have 

been entrusted by the Sponsors to the Borrower; 

(E) Având în vedere încheierea de către Bancă a 

Contractului de Finanțare și pentru a determina 

Banca să facă plăți din Credit, Sponsorii au 

convenit să încheie acest Contract pentru a 

susține Creditul și să-și asume alte obligații 

prevăzute în continuare. 

(E) Given that the Bank have entered into the 

Finance Contract and in order to induce the Bank 

to make disbursements of the Credit, the 

Sponsors have agreed to enter into this 

Agreement in order to support the Credit and to 

undertake other obligations hereinafter contained, 

PRIN URMARE, PĂRȚILE CONVIN după cum 

urmează: 

NOW THEREFORE, IT IS AGREED as follows: 

 
 

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE 1. DEFINITION AND CONSTRUCTION 

1.1 Modificări ale Contractului 1.1 Amended agreements 

Referirile din prezentul Contract la Contractul de 

Finanțare și la Documentele de Finanțare vor fi 

interpretate ca referiri la Contractul de Finanțare și la 

Documentele de Finanțare, așa cum acestea pot fi 

modificate, completate sau schimbate în orice alt mod, la 

anumite intervale de timp. 

References herein to the Finance Contract and Finance 

Documents shall be construed as references to the 

Finance Contract and Finance Documents as the same 

may be amended or supplemented or varied in any other 

way from time to time. 

1.2 Interpretare 1.2 Construction 

(a) În acest Contract, orice referire la „lege" 

înseamnă o referire la orice lege 

aplicabilă și la orice tratat, constituție, 

statut, legislație, decret, act, 

reglementare, rezoluție, hotărâre 

judecătorească sau orice altă măsură 

legislativă sau administrativă din orice 

jurisdicție care are putere de lege sau a 

cărei respectare este conformă cu 

practica generală din jurisdicția 

respectivă. 

(a) In this Agreement, any reference to 

"law" means any applicable law and any 

treaty, constitution, statute, legislation, 

decree, act, regulation, resolution, court 

order or any other legislative or 

administrative measure in any 

jurisdiction which has the force of law or 

whose observance is in accordance with 

the general practice of that jurisdiction. 

(b) Orice referire la o prevedere legală va fi 

interpretată ca o referire la prevederea 

respectivă astfel cum aceasta poate fi 

modificată, prelungită, readoptată sau 

înlocuită la un moment dat și include 

orice legislație secundară și orice 

interpretare judiciară sau administrativă 

imperativă a prevederii respective. 

(b) Any reference to a legal provision shall 

be construed as a reference to that 

provision as may be amended, extended, 

re-adopted, or replaced at a given time 

and include any subsidiary legislation 

and any mandatory judicial or 

administrative interpretation thereof. 

(c) În acest Contract, termenii care 

desemnează singularul vor include și 

pluralul și invers. 

(c) In this Agreement, words importing the 

singular number shall include the plural 

and vice versa. 

(d) În acest Contract, termenul „control” 

înseamnă puterea directă sau indirectă de 

a conduce sau direcționa conducerea și 

politicile unei entități, fie prin deținerea 

de participație cu drept de vot, fie prin 

contract sau într-un alt mod. 

(d) In this Agreement, "control" means the 

direct or indirect power to manage or 

direct the management and policies of an 

entity, whether through the ownership of 

voting capital, by contract or otherwise. 

(e) În scopul acestui Contract, orice referire (e) For the purposes of this Agreement, any 
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la o „persoană" include orice persoană 

fizică sau juridică, corporație, societate, 

agenție guvernamentală, autoritate locală 

sau centrală, stat sau agenție a unui stat 

sau orice asociație, trust sau asociere (cu 

sau fără personalitate juridică) și 

referirile la o „persoană" includ 

succesorii legali și cesionarii agreați. 

reference to a "person" includes any 

natural or legal person, firm, 

corporation, company, government 

agency, local or central authority, state 

or agency of a State or any association, 

trust or partnership (whether or not it has 

legal personality) and references to a 

"person" also include legal successors 

and accepted transferees. 

(f) În acest Contract, „inclusiv" și „include" 

sunt considerate a fi urmate de expresia 

„fără a se limita la" deși nu se prevede 

astfel. 

(f) In this Agreement, "including" and 

"includes" are considered to be followed 

by the phrase "without being limited to" 

even though not so stated. 

1.3 Anumiți termeni definiți 1.3 Certain defined terms 

În prezentul Contract, cu excepția cazurilor în care se 

specifică sau se impune în alt mod de context, termenii 

următori vor avea următoarele înțelesuri: 

In this Agreement, unless otherwise stated or otherwise 

required by the context hereof, the following terms have 

the following meanings: 

„Aprobări” înseamnă orice aprobare, autorizație, acord, 

decizie, licență, exceptare, depunere de documente, 

autentificare sau înregistrare. 

“Authorisations” means an authorisation, permit, 

consent, approval, resolution, licence, exemption, filing, 

notarisation or registration. 

„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară” înseamnă 

asociația de dezvoltare intercomunitară pentru furnizarea 

de servicii de apă și canalizare „APA ALBA” înființată 

în anul 2003 și înscrisă în registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor de la Judecătoria Alba Iulia sub nr. 

612/14.07.2003. 

“Inter-Community Development Association” means 

the inter-community development association for water 

and sewage service provision „APA ALBA” set up in 

2003 and registered with the Associations and 

Foundations Registry held by the Alba Iulia court of first 

instance under no. 612/14.07.2003. 

„Caz de Schimbare a Controlului” are semnificația 

atribuită în clauza 4.3.A (3) (Schimbarea controlului) 

din Contractul de Finanțare. 

“Change of Control Event” has the meaning provided 

in clause 4.3.A(3) (Change of Control) of the Finance 

Contract. 

„Contractul de Delegare a Gestiunii“ înseamnă 

contractul de concesiune încheiat de Debitor în calitate 

de concesionar și Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară în calitate de concedent în data de 1 

august 2008, modificat ulterior prin Actele Adiționale 

1/2010, 2/2011, 3/2016 si 4/2019. 

“Delegated Management Contract“ means the 

concession agreement entered into by the Borrower in its 

capacity as concessionaire and the Inter-Community 

Development Association as concession grantor on 1 

August 2008, as subsequently amended through the 

Additional Acts 1/2010, 2/2011, 3/2016 and 4/2019. 

„Contractul de Ipotecă asupra Contului DSRA” 

înseamnă contractul de ipotecă din data de 11 octombrie 

2019, având o formă și un conținut satisfăcătoare pentru 

Bancă prin care se constituie o ipotecă asupra contului 

pentru serviciul datoriei Debitorului, pentru garantarea 

obligațiilor acestuia din urmă în baza Contractului de 

Finanțare, precum și modificările acestuia. 

“DSRA Mortgage Agreement” means the mortgage 

agreement dated 11 October 2019 in form and substance 

satisfactory to the Bank creating a mortgage over the 

debt service reserve account of the Borrower, securing 

the obligations of the latter under the Finance Contract, 

as well as the amendments of the mortgage agreement. 

„Datorie” înseamnă principalul restant, împreună cu 

orice dobândă acumulată, taxe, costuri și cheltuieli 

precum și toate celelalte sume acumulate și restante în 

baza Contractului de Finanțare și a Contractului de 

Ipotecă asupra Contului DSRA. 

“Indebtedness” means the outstanding principal 

amount, together with any accrued interest, fees, costs 

and expenses, and all other amounts accrued and 

outstanding under the Finance Contract and the DSRA 

Mortgage Agreement. 

„Documentele de Finanțare” înseamnă fiecare și 

oricare dintre Contractul de Finanțare, Contractul de 

Ipotecă asupra Contului DSRA și acest Contract. 

“Finance Documents” means each and any of the 

Finance Contract, the DSRA Mortgage Agreement and 

this Agreement. 

„Filială” înseamnă cu privire la o societate („Prima “Subsidiary” means in relation to a company (the “First 
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Societate”) orice societate în raport cu care Prima 

Societate are capacitatea de a determina sau influența 

semnificativ, în mod direct sau indirect, politica 

financiară și operațională sau deciziile societare, inclusiv 

prin: (i) deținerea, în mod direct sau indirect, a minimum 

40% (patruzeci la sută) din drepturile de vot în cadrul 

societății, cu condiția ca nicio persoană să nu dețină 

direct sau indirect mai multe drepturi de vot; (ii) 

deținerea, în mod direct sau indirect, a majorității 

drepturilor de vot în cadrul adunării asociaților 

societății; (iii) deținerea prerogativei, în calitate de 

asociat, de a desemna sau revoca majoritatea membrilor 

organelor de conducere, administrare sau supraveghere. 

Company”) any company with respect to which the First 

Company holds the capacity to substantially determine 

or influence, directly or indirectly, the financial and 

operational policy or the corporate decisions, including 

by (i) directly or indirectly holding at least 40% (forty 

per cent.) of the voting rights in the company, provided 

that no other person holds directly or indirectly more 

voting rights; (ii) directly or indirectly holding the 

majority of votes in the company’s shareholders’ 

meeting; (iii) enjoying the prerogative, in its capacity as 

shareholder, to appoint or to revoke the majority of the 

members of the management, direction or surveillance 

bodies. 

„Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” 

înseamnă fondul reglementat de Ordonanța Guvernului 

198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea 

Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru 

proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 

publice care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene. 

“Maintenance, Replacement and Development 

Fund” means the fund regulated by the Government 

Ordinance 198/2005 regarding the set-up, crediting and 

utilisation of the fund for maintenance, replacement and 

development (fondul de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare) for development projects of public service 

infrastructure which benefit of non-reimbursable 

assistance from the European Union. 

„Grupul” înseamnă Debitorul și Filialele acestuia. “Group” means the Borrower and its Subsidiaries. 

„Proiect” înseamnă programul de investiții 

”Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă 

uzată în județul Alba”, inclus în Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, și care are ca scop, 

printre altele, să îmbunătățească condițiile de mediu în 

România și să asigure că România va respecta 

Directivele UE pentru Tratamentul Apelor Uzate Urbane 

(91/271/EEC) și Apei Potabile (98/83/EC). 

“Project” means the investment program 

“Rehabilitation and Extension of the water supply and 

sanitation services in Alba County” which is included in 

the Operational Programme Large Infrastructure during 

the 2014-2020 programming period (Romanian 

Programul Operational Infrastructura Mare - POIM) 

and which is intended among others, to improve 

environmental conditions in Romania and to ensure that 

Romania achieves compliance with the EU Directives 

for Urban Waste Water Treatment (91/271/EEC) and 

Drinking Water (98/83/EC). 

„Sarcină” înseamnă o ipotecă, sarcină, gaj, privilegiu, 

cesiune, ipotecare sau altă garanție reală prin care se 

garantează o obligație a unei persoane sau orice alt acord 

sau aranjament cu efect similar. 

“Encumbrance” means a mortgage, charge, pledge, 

lien, assignment, hypothecation, or other security 

interest securing any obligation of any person or any 

other agreement or arrangement having a similar effect. 

„Schimbare Negativă Semnificativă" înseamnă cu 

privire la Debitor, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară sau Sponsori, după caz, orice eveniment 

sau modificare a situației sale, comparativ cu situația de 

la data Contractului de Finanțare care, în opinia Băncii, 

are un efect negativ semnificativ asupra:  

"Material Adverse Change" means in relation to the 

Borrower, the Inter-Community Development 

Association or the Sponsors, as applicable, any event or 

change of its condition, as compared with its condition 

at the date of the Finance Contract which, in the opinion 

of the Bank, has a material adverse effect on: 

(a) capacității Debitorului sau a Sponsorilor 

de a-și îndeplini obligațiile în baza (i) 

Contractului de Finanțare, (ii) 

Contractului de Ipotecă asupra Contului 

DSRA sau a (iii) Contractului de Asistență 

pentru Proiect, după caz;  

(a) the ability of the Borrower or the 

Sponsors to perform their obligations 

under (i) the Finance Contract, (ii) the 

DSRA Mortgage Agreement or (iii) the 

Project Support Agreement, as 

applicable;  

(b) activitatea, operațiunile, proprietatea, 

situația (financiară sau de altă natură) sau 

perspectiva Debitorului sau a Grupului în 

întregime; sau 

(b) the business, operations, property, 

condition (financial or otherwise) or 

prospects of the Borrower or the Group 

as a whole; or 

(c) caracterul valabil sau executoriu ori (d) the validity or enforceability of, or the 
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eficiența, rangul sau valoarea oricărei 

garanții constituite în favoarea Băncii sau 

ale drepturilor ori măsurilor reparatorii ale 

Băncii în baza Contractului de Finanțare 

sau a Contractului de Ipotecă asupra 

Contului DSRA. 

effectiveness or ranking of, or the value 

of any security granted to the Bank, or 

the rights or remedies of the Bank under 

the Finance Contract or the DSRA 

Mortgage Agreement. 

„Zi Lucrătoare” înseamnă o zi (cu excepția zilelor de 

sâmbătă sau duminică) în care băncile au program de 

lucru în Luxemburg și România. 

“Business Day” means a day (other than a Saturday or 

Sunday) on which the Bank and commercial banks are 

open for general business in Luxembourg and Romania. 

 
 

2. DECLARAȚII ȘI GARANȚII 2. REPRESENTATIONS AND 

WARRANTIES 

Fiecare dintre Sponsori declară și garantează 

Băncii următoarele: 

Each of the Sponsors hereby represents and 

warrants to the Bank as follows: 

2.1 Statut 2.1 Status 

(a) Este organizat în mod legal și 

funcționează conform legilor din 

România. 

(a) it is legally-organized and functioning in 

accordance with the laws of Romania. 

(b) Debitorul este o societate pe acțiuni, 

legal înființată, în stare de solvabilitate, 

care funcționează în mod valabil 

conform legilor din România; are toate 

Aprobările relevante pentru desfășurarea 

activității conform obiectului de 

activitate și Contractului de Delegare a 

Gestiunii și pentru implementarea 

Proiectului. 

(b) the Borrower is a joint-stock company, 

duly incorporated, in good standing and 

validly existing under the laws of 

Romania; it has all relevant 

Authorizations to carry out its business 

according to its object of activity and the 

Delegated Management Contract and to 

implement the Project. 

(c) Debitorul a fost desemnat în mod legal 

ca operator regional al sistemelor de apă 

și apă uzată și operează cu respectarea 

tuturor prevederilor legale relevante. 

(c) the Borrower has been lawfully 

designated as a regional operator for 

water and sewage services and it 

operates in compliance with all relevant 

laws. 

2.2 Dreptul de proprietate 2.2 Ownership 

La data acestui Contract, Sponsorii dețin 

împreună 90,936% din capitalul social al 

Debitorului. 

At the date of this Agreement, the Sponsors hold 

together 90,936% percent in the share capital of 

the Borrower. 

2.3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și 

Contractul de Delegare a Gestiunii 

2.3 Inter-Community Development Association 

and the Delegated Management Contract 

(a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

a fost înființată în mod valabil și 

operează conform legislației aplicabile 

din România și fiecare Sponsor este 

membru al acesteia. 

(a) The Inter-Community Development 

Association has been validly 

incorporated and operates in accordance 

with applicable Romanian law and each 

of the Sponsor is a member thereof. 

(b) Sponsorii, acționând prin Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară, sunt părți la 

Contractul de Delegare a Gestiunii, care 

a fost atribuit Debitorului de Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară cu 

(b) The Sponsors, acting through the Inter-

Community Development Association, 

are parties to the Delegated Management 

Contract which was awarded to the 

Borrower by the Inter-Community 
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respectarea deplină a legislației 

aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita 

la (i) Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilități publice, 

cu modificările și completările ulterioare 

și (ii) Legea nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare. Condițiile legale 

pentru atribuirea directă a Contractului 

de Delegare a Gestiunii Debitorului au 

fost îndeplinite cumulativ la data 

încheierii Contractului de Delegare a 

Gestiunii. 

Development Association in full 

compliance with applicable Romanian 

law, including, but not limited to (i) Law 

no. 51/2006 on local public services, as 

amended and supplemented and (ii) Law 

no. 241/2006 on the provision of water 

and sanitation services, as amended and 

completed. The legal conditions for the 

direct award of the Delegated 

Management Contract to the Borrower 

were cumulatively fulfilled at the date of 

conclusion of the Delegated 

Management Contract. 

(c) Fiecare Sponsor și Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară a luat toate 

măsurile și a obținut toate aprobările 

administrative interne necesare, a 

obținut toate aprobările relevante și a 

îndeplinit toate formalitățile 

corespunzătoare pentru a autoriza 

Contractul de Delegare a Gestiunii. 

(c) Each Sponsor and the Inter-Community 

Development Association have taken all 

necessary internal administrative 

measures, obtained all relevant 

approvals and fulfilled all relevant 

formalities to authorize the Delegated 

Management Contract.  

(d) Contractul de Delegare a Gestiunii este 

legal, valabil, obligatoriu și poate fi pus 

în executare în conformitate cu termenii 

săi.  

(d) The Delegated Management Contract is 

legal, valid, binding and enforceable 

according to its terms.  

2.4 Atribuții și autoritate 2.4 Power and authority 

(a) Are autoritatea de a încheia, executa și 

preda acest Contract și a luat toate 

măsurile necesare pentru a autoriza 

încheierea, executarea și predarea 

acestui Contract și a tranzacției 

prevăzute în prezentul Contract. 

(a) It has the power to enter into, perform 

and deliver, and has taken all necessary 

actions to authorise its entry into, 

performance and delivery of this 

Agreement and the transaction 

contemplated by this Agreement; 

(b) Nicio limită a atribuțiilor sale nu va fi 

depășită în urma încheierii acestui 

Contract. 

(b) No limit on its powers will be exceeded 

as a result of conclusion of this 

Agreement. 

2.5 Aprobări în legătură cu acest Contract 2.5 Authorisations related to this Agreement 

(a) Toate Aprobările care sunt necesare 

pentru a putea încheia în mod legal, 

exercita drepturile și îndeplini obligațiile 

care-i revin prin acest Contract au fost 

obținute sau efectuate și produc efecte 

depline. 

(a) All Authorisations required to enable it 

lawfully to enter into, exercise its rights 

and comply with its obligations under 

this Agreement have been obtained or 

effected and are in full force and effect; 

(b) Toate măsurile administrative interne 

necesare pentru autorizarea încheierii și 

executării acestui Contract, toate 

notificările, certificările, formalitățile și 

alte documente referitoare la această 

tranzacție au fost încheiate în mod legal 

și toate aprobările necesare pentru ca 

fiecare Sponsor să îndeplinească 

prevederile acestui Contract și să-și 

îndeplinească obligațiile din prezentul au 

fost obținute.  

(b) All necessary internal administrative 

measures to authorize the conclusion and 

performance of this Agreement, all 

notifications, certificates, formalities and 

other documents relating to this 

transaction have been legally concluded 

and all authorizations required for each 

Sponsor to comply with the provisions 

of this Agreement and the performance 

of its obligations under this Agreement 

have been granted.  
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2.6 Obligație valabilă și angajantă 2.6 Binding Obligation 

Acest Contract constituie obligațiile sale legale, 

valabile și obligatorii, putând fi pus in executare 

împotriva Sponsorilor în conformitate cu 

prevederile sale. 

This Agreement constitutes its legal, valid and 

binding obligations, enforceable against the 

Sponsors in accordance with its terms. 

2.7 Absența conflictelor  2.7 Non-conflict with other obligations 

Încheierea și executarea de către acesta a 

prezentului Contract și a obligațiilor asumate 

prin acest Contract nu intră și nu vor intra în 

conflict cu:  

The entry into and performance by it of the 

obligations under this Agreement do not and will 

not conflict with:  

(a) nicio lege sau reglementare aplicabilă 

acestuia; 

(a) any law or regulation applicable to it; 

(b) documentele sale constitutive sau orice 

alte documente care reglementează 

organizarea și funcționarea sa; sau 

(b) its constitutional documents or 

memorandum or any other document 

governing its organization and 

functioning; or 

(c) orice acord, angajament sau înscris 

angajant pentru acesta sau care privește 

oricare dintre bunurile sale, și nu 

constituie un caz de neexecutare sau de 

încetare (indiferent cum ar fi descris) a 

vreunui astfel de acord, angajament sau 

înscris. 

(c) any agreement, commitment or 

instrument binding upon it or any of its 

assets or constitute a default or 

termination event (however described) 

under any such agreement, commitment 

or instrument. 

2.8 Absența altor formalități 2.8 No filling  

Pentru caracterul legal, valabil, executoriu și 

admisibil ca probă al acestui Contract, prezentul 

Contract sau orice document cu privire la acesta 

nu necesită a fi înregistrat, depus sau înscris la 

nicio autoritate din nicio jurisdicție relevantă și 

nicio taxă de timbru, taxă de înregistrare sau altă 

taxă similară nu trebuie plătită cu privire la acest 

Contract. 

For the legality, validity, enforceability and 

admissibility as evidence of this Agreement, this 

Agreement or any document in connection 

therewith shall not be registered, filed or 

recorded with any authority in any relevant 

jurisdiction and no stamp duty, registration or 

other similar fee is paid in connection with this 

Agreement. 

2.9 Litigii  2.9 Litigation  

După cunoștințele și convingerile sale (în urma 

unor investigații atente și adecvate), nu a fost 

inițiat sau nu este iminent niciun litigiu (inclusiv, 

dar fără a se limita la, nicio procedură de 

executare), procedură arbitrală sau 

administrativă ori investigație în fața niciunei 

instanțe de judecată, organ sau agenție sau 

autoritate arbitrală, care, dacă ar fi soluționat(ă) 

în defavoarea sa, ar putea constitui, în mod 

rezonabil, o Schimbare Negativă Semnificativă 

sau ar putea să producă în alt mod un impact 

negativ semnificativ asupra situației financiare a 

oricărui Sponsor. 

To the best of its knowledge and belief (after 

making careful and due enquiry), no litigation 

(including, without limitation, any enforcement 

proceedings), arbitration or administrative 

proceedings or investigations of, or before, any 

court, arbitral body or agency or authority, 

which if adversely determined are reasonably 

likely to have a Material Adverse Change or 

would otherwise have as result a material 

negative impact over the financial situation of 

any Sponsor, have been started or (to the best of 

its knowledge (having made due and careful 

enquiry)) threatened against it. 

2.10 Ajutor de stat 2.10 State Aid  

(a) Nici acest contract, nici Contractul de 

Delegare a Gestiunii nu constituie ajutor 

(a) Neither this Agreement nor the 

Delegated Management Contract 
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de stat conform reglementărilor 

europene relevante și nu este necesară 

nicio notificare și/sau aprobare din 

partea Comisiei Europene; 

qualifies as State aid under the relevant 

European regulations and no notification 

and / or approval by the European 

Commission is required; 

(b) În cazul în care există orice dubii privind 

aplicarea vreunei prevederi (inclusiv, dar 

fără limitare la, plățile efectuate de 

Sponsor în favoarea Debitorului în baza 

sau în legătură cu acest Contract) din 

acest Contract și/sau Contractul de 

Delegare a Gestiunii în sensul că aceasta 

ar putea fi interpretată ca ajutor de stat în 

baza normelor europene relevante, 

Sponsorii vor notifica de îndată Banca în 

scris cu privire la acest fapt, vor iniția 

procedura de notificare a ajutorului de 

stat către Comisia Europeană și vor 

obține aprobarea Comisiei Europene 

înainte de aplicarea prevederii 

respective. 

(b) If there is any doubt on the 

implementation of any provision 

(including, but not limited to, payments 

made by the Sponsor towards the 

Borrower under or in connection with 

this Agreement) of this Agreement and / 

or Delegated Management Contract that 

it might be construed as a State aid 

measure under the relevant European 

regulations, the Sponsors will promptly 

notify the Bank in writing of this fact 

and initiate the procedure for notification 

of the measure to the European 

Commission and obtain authorization 

from the European Commission prior to 

the implementation of that provision.  

2.11 Documente de Finanțare 2.11 Finance Documents 

Sponsorii au analizat și au cunoștință deplină cu 

privire la toate prevederile Documentelor de 

Finanțare. 

The Sponsors reviewed and have full knowledge 

of the provisions of the Finance Documents. 

2.12 Absența imunității 2.12 No immunity 

Fiecare Sponsor declară că acest Contract este 

un contract comercial și că nu are nicio imunitate 

în ce privește actele procedurale, acțiunile 

juridice sau procedurile în ceea ce îl privește pe 

el sau pe oricare dintre bunurile sale (cu excepția 

bunurilor care aparțin domeniului public, așa 

cum este definit prin legislația aplicabila). 

Each Sponsor states that this Agreement is a 

commercial agreement and it has no immunity as 

regards procedural acts, legal actions or 

proceedings concerning itself or any of its assets 

(save for those assets which are part of the 

public domain as defined by the applicable 

laws).  

2.13 Repetarea declarațiilor 2.13 Repetition 

Declarațiile prevăzute în această Clauză sunt: (i) 

considerate a fi date de fiecare Sponsor la data 

acestui Contract; și (ii) considerate a fi repetate 

(prin raportare la faptele și circumstanțele 

existente la momentul respectiv) la fiecare dată a 

Acceptării Tragerii, la Data Tragerii și la fiecare 

Dată a Plății (după cum acești termeni sunt 

definiți în Contractul de Finanțare). Sponsorii 

trebuie să comunice cu Debitorul pentru a se 

asigura că sunt informați în prealabil în legătură 

cu datele sus-menționate. 

The representations set out in this Clause are: (i) 

deemed to be made by each Sponsor on the date 

of this Agreement; and (ii) deemed to be 

repeated (by reference to the facts and 

circumstances then existing) on the date of each 

Disbursement Acceptance, Disbursement Date 

and on each Payment Date (as such terms are 

defined in the Finance Contract). The Sponsors 

shall communicate with the Borrower to ensure 

they are informed in advance as regards the 

above-mentioned dates. 

3. OBLIGAȚII DE A FACE 3. POSITIVE UNDERTAKINGS 

În temeiul încheierii Contractului de Finanțare și 

a tragerilor care urmează să fie efectuate din 

Credit, Sponsorii se angajează prin prezentul 

Contract ca, atât timp cât există sume datorate 

sau plătibile în baza sau în legătură cu 

Documentele de Finanțare, să respecte 

următoarele angajamente: 

In consideration of entering into the Finance 

Contract and the disbursements to be granted out 

of the Credit, the Sponsors hereby undertake, for 

as long as there are any due or payable amounts 

under or in connection with the Finance 

Documents, to observe the following 

undertakings: 
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3.1 Respectarea de către Debitor a Documentelor 

de Finanțare și a Contractului de Delegare a 

Gestiunii 

3.1 Compliance of the Borrower with the Finance 

Documents and the Delegated Management 

Contract 

Sponsorii vor lua și vor asigura luarea tuturor 

măsurilor necesare sau recomandabile pentru a 

sprijini și determina Debitorul să îndeplinească 

toate obligațiile sale în temeiul sau în legătură cu 

Documentele de Finanțare, Contractul de 

Delegare a Gestiune și documentația referitoare 

la Proiect, inclusiv (fără limitare la): 

The Sponsors shall take or cause to be taken all 

actions necessary or advisable to support and 

determine the Borrower to fulfill any and all of 

its obligations under or in connection with the 

Finance Documents, the Delegated Management 

Contract and the documentation concerning the 

Project, including (without limitation): 

(a) să ia sau să determine luarea tuturor 

deciziilor (inclusiv cele prevăzute pentru 

organele societare relevante ale 

Debitorului în temeiul documentelor 

corporative ale Debitorului și conform 

legilor aplicabile) pentru a asigura 

implementarea adecvată a Proiectului, 

executarea Documentelor de Finanțare și 

a Contractului de Delegare de Gestiunii 

și respectarea de către Debitor a tuturor 

obligațiilor care îi revin în temeiul sau în 

legătură cu contractele respective; 

(a) to take or cause to be taken all decisions 

(including those required in the relevant 

corporate bodies of the Borrower 

pursuant to the Borrower’s constitutional 

documents and the applicable laws) to 

ensure the proper implementation of the 

Project, the performance of the Finance 

Documents and of the Delegated 

Management Contract and the 

compliance of the Borrower with all its 

obligations under or in connection with 

the respective agreements;  

(b) oricând o Aprobare este necesară pentru 

ca Debitorul să-și îndeplinească 

obligația din Documentele de Finanțare, 

Contractul de Delegare a Gestiunii sau 

cu privire la implementarea Proiectului, 

Sponsorii vor acorda sau modifica, după 

caz, în condițiile legii, orice Aprobare, 

în cel mai scurt timp posibil, dar în orice 

caz, până la data la care legea impune ca 

acea Aprobare să fie în vigoare; 

(b) whenever there is an Authorisation 

necessary for the Borrower to fulfill its 

obligation under the Finance 

Documents, the Delegated Management 

Contract or in connection with the 

Project’s implementation, the Sponsors 

will grant or amend, as the case may be, 

in accordance with the law, any 

Authorisation, in the shortest timeframe 

possible, but in any case, until the date 

the respective Authorisation is required 

by law to be in full force and effect; 

(c) oricând este necesară o Aprobare emisă 

de o autoritate publică, instituție sau de 

orice altă entitate publică sau privată, 

pentru ca Debitorul să-și îndeplinească 

obligațiile, Sponsorii vor depune toate 

eforturile pentru a determina, asista și 

sprijini Debitorul în legătură cu 

obținerea, modificarea sau înlocuirea 

Aprobării respective în cel mai scurt 

timp posibil, dar în orice caz până la 

data la care legea impune ca acea 

Aprobare să fie în vigoare; 

(c) whenever, in order for the Borrower to 

fulfill its obligations, an Authorisation is 

necessary to be issued by a public 

authority, institution or any other public 

or private entity, the Sponsors will, on a 

best effort basis, determine, assist and 

support the Borrower to obtain, amend 

or replace such Authorization in the 

shortest timeframe possible, but, in any 

case, until the date the respective 

Authorization is required by law to be in 

full force and effect;  

(d) să își exercite autoritatea, drepturile și 

controlul cu privire la orice entitate 

deținută sau controlată, în mod direct 

sau indirect, și/sau orice entitate care 

acționează în numele sau în beneficiul 

Sponsorilor (inclusiv al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară), pentru a 

împiedica entitățile respective să ia vreo 

măsură care este de natură să producă o 

Schimbare Negativă Semnificativă sau 

care vor determina Debitorul să-și 

(d) to exercise their authority, rights and 

control with respect to any entity owned 

or controlled, directly or indirectly, 

and/or any entity acting on behalf or in 

the benefit of the Sponsors (including 

the Inter-Community Development 

Association), in order to prevent such 

entities to take any action which is 

reasonably likely to have a Material 

Adverse Change or which will determine 

the Borrower to breach any obligation 
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încalce vreo obligație în temeiul sau în 

legătură cu Contractul de Finanțare, 

Contractul de Delegare a Gestiunii sau 

altă documentație referitoare la Proiect; 

under or in connection with the Finance 

Contract, the Delegated Management 

Contract and other documentation 

concerning the Project; 

(e) să asigure că orice entitate deținută sau 

controlată, în mod direct sau indirect, de 

Sponsori, și/sau o entitate care 

acționează în numele sau în beneficiul 

Sponsorilor (inclusiv al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară) va plăti la 

timp pentru serviciile prestate de Debitor 

și își va îndeplini obligațiile care îi revin 

prin Contractul de Delegare a Gestiunii 

și prin alte documente referitoare la 

Proiect; și 

(e) to ensure that any entity owned or 

controlled, directly or indirectly, by the 

Sponsors, and/or any entity acting on 

behalf or in the benefit of the Sponsors 

(including the Inter-Community 

Development Association) will pay on a 

timely manner for the services provided 

by the Borrower and will perform their 

obligations under the Delegated 

Management Contract and other 

documentation concerning the Project, 

and 

(f) să ia toate deciziile și măsurile 

corespunzătoare pentru a se asigura că 

obligațiile de plată în temeiul 

Contractului de Finanțare vor fi 

respectate.  

(f) to take all relevant decisions and 

measures to ensure that the payment 

obligations under the Finance Contract 

shall be observed.  

3.2 Contractul de Delegare a Gestiunii  3.2 The Delegated Management Contract 

Sponsorii: The Sponsors: 

(a) vor respecta toate prevederile 

Contractului de Delegare a Gestiunii în 

termenele stabilite, și vor lua toate 

măsurile pe care sunt abilitați să le ia 

pentru a asigura și/sau determina 

respectarea, în termenele stabilite, a 

prevederilor Contractului de Delegare a 

Gestiunii de către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară și de către 

orice alte persoane relevante, inclusiv de 

către orice membru al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară, inclusiv 

(dar fără limitare la) prevederile privind 

plata oricăror sume scadente și exigibile 

către Debitor în temeiul sau în legătură 

cu Contractul de Delegare a Gestiunii; 

(a) shall comply and/or determine 

compliance (and will take all steps 

within its powers to determine the 

Inter-Community Development 

Association and any other relevant 

persons, including any member of the 

Inter-Community Development 

Association to comply) with each and 

all terms and conditions of the 

Delegated Management Contract on a 

timely manner, including (without 

limitation) the payment of any 

amounts due and payable towards the 

Borrower under or in connection with 

the Delegated Management Contract; 

(b) în măsura permisă de lege, vor lua sau 

vor determina luarea tuturor acțiunilor 

pe care sunt abilitați să le ia pentru a se 

asigura si/sau determina că orice altă 

autoritate publică, membru al Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară sau orice 

alte persoane deținute sau controlate, în 

mod direct sau indirect, de Sponsori se 

vor abține de la inițierea oricărei acțiuni, 

măsuri, proceduri sau decizii care poate 

împiedica, agrava sau întârzia, în mod 

direct sau indirect, executarea 

Contractului de Delegare a Gestiunii, 

activitatea Debitorului sau 

implementarea Proiectului;  

(b) to the extent permitted by law, shall 

take and/or cause to be taken all 

actions within its powers to determine 

any other public authority which is 

member of the Inter-Community 

Development Association or any other 

persons owned or controlled directly 

or indirectly by the Sponsors to 

refrain to initiate any action, measure, 

procedure, or decision which might, 

directly or indirectly, prevent, 

aggravate or delay the performance of 

the Delegated Management Contract, 

the activity of the Borrower or the 

implementation of the Project; 

(c) vor lua toate deciziile și măsurile (c) shall take all decisions and measures 
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necesare pentru a asigura, în orice 

moment, efectele depline și rămânerea în 

vigoare a Contractului de Delegare a 

Gestiunii, că respectă cerințele din 

Contractul de Finanțare și că Debitorul 

își respectă obligațiile asumate porin 

Contractul de Delegare a Gestiunii; 

necessary to ensure at all times that 

the Delegated Management Contract 

will remain in full force and effect, 

will be compliant with the 

requirements under the Finance 

Contract and that the Borrower shall 

observe its obligations under the 

Delegated Management Contract; 

(d) nu vor cauza, permite sau determina 

încălcarea vreunor obligații prevăzute în 

temeiul sau în legătură cu Contractul de 

Delegare a Gestiunii. 

(d) shall not cause or permit or determine 

a breach under or in connection with 

the Delegated Management Contract. 

3.3 Valabilitatea și conformitatea acestui 

Contract 

3.3 Validity and compliance of this Agreement 

Sponsorii: The Sponsors: 

(a) vor menține acest Contract în vigoare și 

cu efecte depline; 

(a) shall maintain this Agreement in full 

force and effect; 

(b) își vor îndeplini obligațiile și nu vor 

cauza, permite sau determina nicio 

încălcare a obligațiilor prevăzute în acest 

Contract sau în legătură cu acesta; și 

(b) shall fulfil their obligations and shall not 

cause or permit or determine a breach 

under or in connection with this 

Agreement; and 

(c) se vor asigura că, în orice moment în 

care s-ar putea naște o obligație de plată 

a Sponsorilor în temeiul sau în legătură 

cu acest Contract sau cu Proiectul, 

Sponsorii vor lua toate măsurile 

corespunzătoare ca respectivele obligații 

de plată să fie reflectate în bugetele 

relevante în mod adecvat și la timp, 

pentru a permite îndeplinirea cu 

promptitudine a acelor obligații.   

(c) shall ensure that, whenever a payment 

obligation of the Sponsors could arise 

under or in connection with this 

Agreement or the Project, the Sponsors 

will take all relevant measures to have 

the respective payment obligations 

properly and timely reflected  in the 

relevant budgets to enable the fulfillment 

of those obligations in a timely manner.  

3.4 Contribuții către Fondul de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare  

3.4 Contributions to the Maintenance, 

Replacement and Development Fund 

Sponsorii vor lua toate deciziile și măsurile 

necesare pentru a se asigura că, în orice moment, 

Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare 

este finanțat în mod corespunzător, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, 

alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, 

Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de 

dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 

care beneficiază de asistență financiară 

nerambursabilă din partea Uniunii Europene și 

cu alte legi relevante și că toate contribuțiile 

corespunzătoare către fondul respectiv sunt 

plătite în mod corespunzător și la timp. 

The Sponsors will take all decisions and 

measures necessary to ensure that, at any time, 

the Maintenance, Replacement and Development 

Fund is duly financed in accordance with the 

provisions of the Government Ordinance no. 

198/2005 regarding the establishment, supply 

and utilization of the Maintenance, Replacement 

and Development Fund for public service 

infrastructure development projects benefiting 

from non-reimbursable EU financial assistance 

and other relevant laws and all relevant 

contributions to the respective fund are duly and 

timely made. 

3.5 Concordanță 3.5 Consistency 

Sponsorii se vor asigura, în măsura în care au 

putere în acest sens, în conformitate cu legislația 

din România, că: 

The Sponsors, in so far as it is within their 

power, will, in accordance with the Romanian 

law ensure that: 
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(a) niciun act, regulament, act, decizie, 

autorizație sau Aprobare adoptat(ă) de 

Sponsori; 

(a) no act, regulation, deed, decision, permit 

or Authorization enacted by the 

Sponsors; 

(b) niciun act, regulament, act, decizie, 

autorizație sau Aprobare a cărei/cărui 

adoptare poate fi determinată de 

Sponsori conform legii;  

(b) no act, regulation, deed, decision, permit 

or Authorization whose enactment may 

be controlled or influenced by the 

Sponsors in accordance with the law; 

(c) documentele constitutive ale 

Debitorului; 

(c) the constitutive documents of the 

Borrower; 

(d) nicio hotărâre emisă de organismele de 

conducere ale Debitorului, 

(d) no resolution issued by executive bodies 

of the Borrower, 

nu vor încălca prevederile din prezentul Contract 

sau din Contractul de Finanțare și Sponsorii se 

angajează prin prezentul Contract să modifice și 

să asigure modificarea documentelor menționate 

la punctele (a)-(d) de mai sus pentru a asigura 

concordanța cu prevederile acestui Contract. 

shall breach the terms and conditions of this 

Agreement or of the Finance Contract and the 

Sponsors hereby undertake, to amend or cause 

the amendment of the documents mentioned 

above in para (a) – (d) above in order to ensure 

the consistency with this Agreement. 

3.6 Strategia de tarifare 3.6 Tariff Strategy 

(a) Sponsorii se obligă prin prezentul să 

adopte toate deciziile și măsurile 

necesare sau oportune ori să determine 

(în cea mai mare măsură posibilă) 

adoptarea de asemenea decizii și măsuri, 

pentru a asigura: (i) sprijinul și 

implementarea strategiei tarifare 

conform deciziei nr. 13/2016 a adunării 

generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară (inclusă în Anexa F la 

Contractul de Finanțare) și (ii) fixarea și 

implementarea de strategii tarifare 

viitoare în concordanță cu cerințele 

Contractului de Finanțare și cu legislația 

aplicabilă, inclusiv să susțină și să 

sprijine Debitorul pentru a întreprinde 

orice acțiuni necesare, corespunzătoare 

sau oportune;  

(a) The Sponsors hereby undertake to take 

all decisions and measures necessary or 

advisable, or determine (to the 

maximum extent possible) to be taken 

such decisions and measures, including 

to support and assist the Borrower to do 

whatever is necessary, appropriate or 

advisable, in order to ensure: (i) the 

support and implementation of the tariff 

strategy according to the decision 

13/2016 of the general meeting of the 

Inter-Community Development 

Association (included in Schedule F of 

the Finance Contract), and (ii) the setting 

and implementation of further tariff 

strategies in accordance with the 

requirements of the Finance Contract 

and the applicable legislation;  

(b) Sponsorii vor lua toate deciziile și 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

strategia tarifară este susținută în 

totalitate și implementată și că nu este 

afectată negativ, într-un mod care ar 

avea efecte adverse asupra Proiectului 

ori a îndeplinirii obligațiilor din 

Contractul de Finanțare. 

(b) The Sponsors will take all necessary 

decisions and measures to ensure that 

the tariff strategy is fully supported and 

implemented and it is not adversely 

affected in a manner which would 

negatively affect the Projector the 

fulfilment of the obligations under the 

Finance Contract. 

3.7 Asistență pentru Proiect 3.7 Project Support 

Sponsorii vor acorda asistență Debitorului în 

legătură cu implementarea Proiectului și vor 

adopta toate deciziile și măsurile necesare pentru 

a asigura folosirea sumelor obținute în baza 

Creditului exclusiv în scopul Proiectului. 

The Sponsors will support the Borrower in the 

performance of the Project and will take all 

necessary decisions and measures to determine 

that the proceeds provided under the Credit are 

applied exclusively towards the Project. 

3.8 Păstrarea acțiunilor 3.8 Share Retention 
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Până la rambursarea completă a Datoriei:  Until the Indebtedness has been paid in full: 

(a) Sponsorii nu vor iniția, realiza sau 

permite intervenirea unui Caz de 

Schimbare a Controlului; 

(a) The Sponsors shall not initiate or 

perform or permit a Change of Control 

Event; 

(b) Sponsorii își vor menține o detinere de 

minim 90% din pachetul de acțiuni în 

capitalul social al Debitorului și nu vor 

iniția sau permite modificări care ar 

conduce la reducerea participației 

acestora în acționariatul Debitorului; și  

(b) The Sponsors shall maintain an 

ownership of at least 90% in the share 

capital of the Borrower and shall not 

initiate or permit any changes which 

would lead to the decrease of their 

participation in the shareholding of the 

Borrower; and 

(c) Sponsorii nu vor constitui sau permite 

existența vreunor Sarcini asupra 

acțiunilor și drepturilor deținute de 

aceștia în raport cu Debitorul. 

(c) The Sponsors shall not create or permit 

to exist any Encumbrance over the 

shares and interests owned by them in 

the Borrower. 

3.9 Conducerea Debitorului 3.9 Management of the Borrower 

(a) Sponsorii, în calitate de acționari 

majoritari ai Debitorului, vor lua toate 

deciziile și măsurile necesare pentru a se 

asigura că administratorii și ceilalți 

membri responsabili de conducerea 

activității Debitorului întrunesc cerințele 

de eficiență, cerințele tehnice și cele 

profesionale. 

(a) The Sponsors, in their capacity as 

majority shareholders of the Borrowers, 

shall take all necessary decisions and 

measures to ensure that the directors 

(Romanian “administratorii”) and other 

members responsible for the 

management of the Borrower meet 

proper efficiency, technical and 

professional requirements. 

(b) Sponsorii vor lua toate deciziile și 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

activitatea Debitorului este condusă în 

mod corespunzător, eficient și 

profesionist, în conformitate cu toate 

legile aplicabile, inclusiv, dar fără 

limitare la, legile împotriva spălării 

banilor, orice orientări și standarde 

aplicabile privind bunele practici. 

(b) The Sponsors will take all necessary 

decisions and measures to ensure that 

the Borrower is duly, efficiently and in a 

professional manner managed, in 

accordance with any applicable laws, 

including without limitation, those 

concerning anti-money laundering, and 

any applicable good practices guides and 

standards. 

3.10 Pari-Passu 3.10 Pari-Passu 

Cu excepția cazului în care Banca agreează în alt 

mod, Sponsorii declară și se obligă să ia toate 

deciziile și măsurile necesare pentru ca toate 

sumele datorate de Debitor Băncii conform 

Contractului de Finanțare să aibă un rang de 

prioritate cel puțin egal cu cel al oricărei 

obligații, prezente sau viitoare, a Debitorului, 

inclusiv orice obligație financiară neachitată a 

Debitorului față de Sponsori, exceptând 

obligațiile care au un statut privilegiat în baza 

unei prevederi legale imperative.  

Unless otherwise agreed by the Bank, the 

Sponsors state that and undertake to take all 

necessary decisions and measures to ensure that 

all amounts owed by the Borrower to the Bank 

under the Finance Contract will have a payment 

priority ranked at least equal to any obligation or 

liability present or future of the Borrower, 

including any unpaid and / or unpaid financial 

liability of the Borrower owed to the Sponsors, 

except for obligations having a preferential 

status under an imperative legal provision. 

4. OBLIGAȚII DE A NU FACE 4. NEGATIVE UNDERTAKINGS 

În baza încheierii Contractului de Finanțare și 

având în vedere tragerile care urmează să fie 

efectuate din Credit, Sponsorii se angajează prin 

prezentul, atât timp cât există orice sume 

In consideration of entering into the Finance 

Contract and the disbursements to be granted out 

of the Credit, the Sponsors hereby undertake, for 

as long as there are any due or payable amounts 
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datorate sau plătibile în temeiul sau în legătură 

cu Documentele de Finanțare, să respecte 

următoarele angajamente: 

under or in connection with the Finance 

Documents, to observe following undertakings: 

4.1 Modificarea și încetarea Contractului de 

Delegare a Gestiunii 

4.1 Amendments and Termination of the 

Delegated Management Contract 

(a) Sponsorii nu vor decide sau permite 

Debitorului să noveze, cesioneze sau 

modifice în mod semnificativ 

prevederile Contractului de Delegare a 

Gestiunii și nu vor permite novarea, 

cesiunea sau modificarea Contractului 

de Delegare a Gestiunii, cu excepția 

cazului în care aceste măsuri sunt 

prevăzute în Contractul de Finanțare. 

(a) the Sponsors shall not novate, assign or 

amend in a material manner the 

provisions of the Delegated 

Management Contract and shall not 

permit the novation, assignment or 

amendment of the Delegated 

Management Contract, except as 

otherwise provided for in the Finance 

Contract. 

(b) Sponsorii nu vor decide (și nu vor 

permite Părților la Contractul de 

Delegare a Gestiunii) să înceteze sau să 

permită încetarea Contractului de 

Delegare a Gestiunii într-un alt mod față 

de cel prevăzut în clauzele specifice de 

încetare și în legea aplicabilă. 

(b) The Sponsors shall not (and shall not 

permit the Parties to the Delegated 

Management Contract to) terminate or 

permit the termination of the Delegated 

Management Contract otherwise that in 

accordance with its specific termination 

clauses and the applicable law. 

(c) Dacă Contractul de Delegare a Gestiunii 

este reziliat, din orice motiv, înainte de 

îndeplinirea în mod complet și 

irevocabil a tuturor obligațiilor 

Debitorului în temeiul sau în legătură cu 

Documentele de Finanțare, Sponsorii se 

obligă să ia toate măsurile și acțiunile, să 

obțină toate Aprobările relevante și să 

încheie orice documente necesare pentru 

a asigura îndeplinirea de către Sponsori 

a tuturor obligațiilor de plată ale 

Debitorului în temeiul sau în legătură cu 

Contractul de Finanțare, inclusiv să 

obțină toate Aprobările și să 

îndeplinească toate cerințele legale și 

formalitățile cerute de legislația ce 

guvernează datoria publică 

(c) If the Delegated Management Contract 

is terminated for any reasons whatsoever 

before the full and irrevocable discharge 

of the Borrower’s obligations under or in 

connection with the Finance Documents, 

the Sponsors undertake to take all 

measures and steps, obtain all relevant 

Authorizations and conclude any 

necessary documents in order for the 

Sponsors to undertake the fulfilment of 

all the payment obligations of the 

Borrower under or in connection with 

the Finance Contract, including the 

obtaining of all Authorizations and 

fulfilment of all legal requirements and 

formalities according to the legislation 

regulating public debt.   

(d) Dacă trebuie plătită o despăgubire către 

Debitor cauzată de sau în legătură cu 

încetarea Contractului de Delegare a 

Gestiunii, Sponsorii trebuie să se asigure 

că despăgubirea de plătit către Debitor 

va include cel puțin: (i) totalul 

principalului care trebuie rambursat de 

către Debitor către Bancă în temeiul 

Contractului de Finanțare, și (ii) 

dobânda aferentă, comisioanele și alte 

sume exigibile conform Contractului de 

Finanțare, în vederea stingerii totale a 

obligațiilor de plată către Bancă. 

Sponsorii vor lua toate deciziile și 

măsurile necesare pentru a se asigura că 

Debitorul va direcționa și folosi suma 

aferentă despăgubirii pentru a stinge 

obligațiile sale către Banca întemeiate pe 

Contractul de Finanțare sau va efectua 

(d) If indemnification is payable to the 

Borrower due to or in connection with 

the termination of the Delegated 

Management Agreement, the Sponsors 

shall ensure that the indemnification 

payable to the Borrower shall include at 

least: (i) the principal amount of the loan 

to be repaid by the Borrower to the Bank 

under the Finance Contract, and (ii) the 

related interests, fees and other amounts 

payable under the Finance Contract in 

view of discharging in full the payment 

obligations towards the Bank. The 

Sponsors shall take all decisions and 

measures necessary to ensure that the 

Borrower shall direct and use the 

amount of the indemnification to 

discharge its obligations towards the 

Bank under the Finance Contract or shall 
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plata despăgubirii direct către Bancă în 

numele Debitorului;  

effect the payment of the 

indemnification directly to the Bank on 

behalf of the Borrower.  

(e) Fără a aduce atingere alin. (c) și (d) de 

mai sus, cât timp obligațiile de plată în 

temeiul Contractului de Finanțare nu 

sunt rambursate în totalitate, Banca are 

dreptul, dar nu și obligația, de a solicita 

Sponsorilor să inițieze și să urmeze cu 

diligență și promptitudine o procedură 

(fie prin licitație publică, fie în orice alt 

mod), astfel cum este permis sau 

prevăzut de legile din România, pentru 

selectarea unui nou furnizor de servicii 

care să preia drepturile și obligațiile 

Debitorului din Contractul de Delegare a 

Gestiunii și Documentele de Finanțare. 

Sponsorii vor respecta solicitările și 

interesele Băncii și se vor asigura că 

orice furnizor nou este satisfăcător 

pentru Bancă, că noul furnizor va fi 

obligat (față de Bancă) și că va trebui să 

restituie Băncii sumele neachitate și 

scadente conform Contractului de 

Finanțare, iar această obligație va fi un 

element și/sau o condiție a oricărui nou 

contract de delegare, menționată ca atare 

în procedurile de selecție.  

(e) Without prejudice to para. (c) and (d) 

above, as long as the payment 

obligations under the Finance Contract 

are not fully paid, the Bank is entitled 

but not obliged to request the Sponsors 

to initiate and follow diligently and 

promptly a procedure (whether by public 

auction or in any other way) as permitted 

or provided by Romanian law, for the 

selection of a new service provider to 

take over the rights and obligations of 

the Borrower under the Delegated 

Management Contract and the Finance 

Documents. The Sponsors shall observe 

the Bank’s demands and interests and 

shall ensure that any new service 

provider is satisfactory to the Bank and 

that it will be bound (towards the Bank) 

and will be required to repay the unpaid 

and due amounts to the Bank under the 

Finance Contract and that such 

obligation will be an element and / or 

condition of any such new delegation 

contract, and will be so mentioned in the 

selection procedures.    

4.2 Alte obligații 4.2 Additional undertakings 

Sponsorii: The Sponsors shall not: 

(a) nu vor impune, în mod direct sau 

indirect, nicio sarcină sau obligație 

nerezonabilă pentru Debitor și nu vor 

interveni în conducerea și/sau 

activitatea curentă a Debitorului 

periclitând Proiectul, Contractul de 

Delegare a Gestiunii sau Contractul de 

Finanțare (Sponsorii se vor asigura că 

nicio entitate deținută sau controlată de 

aceștia nu va acționa în acest sens); 

(a) directly or indirectly, impose any 

unreasonable burdens or obligations 

towards the Borrower nor interfere with 

the Borrower's current management and 

/ or business to jeopardize the Project, 

the Delegated Management Agreement 

or the Finance Contract  (the Sponsors 

shall determine that no entity owned or 

controlled by them shall act in this 

respect); 

(b) nu vor împiedica, prejudicia, 

obstrucționa sau cauza Debitorului 

nicio întârziere în formularea oricărei 

acțiuni reparatorii sau pentru 

executarea obligațiilor, conform 

legislației din România sau oricărei 

legi aplicabile, împotriva oricăror 

entități (inclusiv, dar fără limitare la, 

entități guvernamentale sau 

municipalități și/sau întreprinderi 

deținute sau controlate de stat sau de 

unitățile administrativ-teritoriale) care 

refuză să îndeplinească sau nu pot 

îndeplini obligațiile financiare ale 

acestora sau orice alte obligații față de 

Debitor; 

(b) prevent, prejudice, obstruct or cause the 

Borrower to delay any action required 

for the repair or enforcement in 

accordance with Romanian law or any 

applicable law against any parties 

(including, but not limited to, 

government agency or municipalities 

and / or enterprises owned or controlled 

by the state or by administrative-

territorial units) which refuse or are 

unable to meet their financial obligations 

or any other obligations towards the 

Borrower; 
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(c) nu vor lua nicio decizie sau măsură 

care poate împiedica, afecta, 

obstrucționa sau întârzia activitatea 

operațională a Debitorului, executarea 

de către Debitor a Contractului de 

Delegare a Gestiunii, implementarea 

Proiectului, încasarea plăților pentru 

serviciile prestate de Debitor sau 

rambursarea tranșelor din Credit 

(precum și orice costuri sau cheltuieli 

asociate, inclusiv dobânzile) în 

conformitate cu prevederile 

Contractului de Finanțare. Sponsorii se 

vor asigura că nicio entitate deținută 

sau controlată de Sponsori, în mod 

direct sau indirect, nu acționează în 

acest mod. Pentru evitarea oricăror 

neclarități, Sponsorii agreează să 

voteze în cadrul adunării generale a 

Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară împotriva oricărei 

decizii care ar putea produce astfel de 

consecințe. 

(c) take any decision or measure that may 

prevent, prejudice, obstruct or delay the 

Borrower’s operational activity, the 

Borrower's performance in the 

Delegated Management Contract, the 

implementation of the Projects, the 

collection of payments for the services 

provided by the Borrower or 

reimbursement of each Credit tranches 

(together with attached cost and 

expenses, including the interest) in 

accordance with the provisions of the 

Finance Contract (the Sponsor shall 

determine that no entity owned or 

controlled by the Sponsors directly or 

indirectly does act in this respect). For 

the avoidance of doubt, the Sponsors 

agree to vote in the Inter-Community 

Development Association general 

assembly against any decision that could 

prevent, prejudice, obstruct or delay in 

this respect. 

4.3 Monitorizare corporativă  4.3 Corporate Monitoring 

(a) Sponsorii nu vor decide sau permite 

modificarea actelor constitutive ale 

Debitorului (inclusiv, dar fără limitare 

la, modificări privind obiectul de 

activitate sau funcționarea Debitorului) 

într-un mod care contravine 

prevederilor Contractului de Finanțare. 

(a) The Sponsors shall not decide or allow 

any modification of the Borrower's 

constitutive acts (including, without 

limitation, changes in the business object 

or the operation of the Borrower) in a 

manner contrary to the provisions of the 

Finance Contract. 

(b) Sponsorii nu vor decide sau permite 

vânzarea, transferul, închirierea sau 

înstrăinarea în alt mod a unei părți 

importante din proprietatea Debitorului 

sau constituirea de Sarcini asupra 

proprietății Debitorului, exceptând 

cazul în care acestea sunt permise prin 

Contractul de Finanțare.  

(b) The Sponsors shall not decide or permit 

any sale, transfer, lease or other disposal 

of any major part of the Borrower's 

property nor the creation of 

Encumbrances over the Borrower’s 

property, except as otherwise permitted 

in the Finance Contract. 

5. NOTIFICĂRI 5. NOTICES 

5.1 Comunicări în scris  5.1 Communications in writing  

Orice comunicare care trebuie transmisă în 

conformitate sau în legătură cu acest Contract va 

avea formă scrisă și, dacă nu se prevede altfel, 

poate fi trimisă prin fax, mijloace electronice de 

comunicare sau scrisoare. 

Any communication to be made under or in 

connection with this Agreement shall be made in 

writing and, unless otherwise stated, may be 

made by fax, electronic communication or letter. 

Părțile sunt de acord că oricare dintre  

comunicările de mai sus (inclusiv prin poștă 

electronică) este o formă de comunicare 

acceptată, va constitui o probă admisibilă în fața 

instanței și are forța probantă a unui înscris sub 

semnătură privată.  

The Parties agree that any above communication 

(including via electronic mail) is an accepted 

form of communication, shall constitute 

admissible evidence in court and shall have the 

same evidential value as an agreement under 

hand (înscris sub semnătură privată). 

5.2 Adresele 5.2 Addressees 
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Adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de fax 

(și departamentul sau funcționarul, dacă este 

cazul, în atenția căruia se transmite 

comunicarea) ale fiecărei Părți, pentru orice 

comunicare sau document care trebuie trimis(ă) 

conform sau în legătură cu acest Contract, sunt 

indicate mai jos: 

The mail address, email address, fax number 

(and the department or officer, if any, for whose 

attention the communication is to be made) of 

each Party for any communication or document 

to be made or delivered under or in connection 

with this Agreement is as follows: 

JUDEȚUL ALBA ALBA COUNTY 

Date de contact pentru Notificări: Contact details for Notices: 

Adresa: [•] Address: [•] 

În atenția: [•] Attn: [•] 

Fax: [•] Fax: [•] 

Email: [•] Email: [•] 

  

MUNICIPIUL ALBA-IULIA ALBA-IULIA MUNICIPALITY  

Date de contact pentru Notificări: Contact details for Notices: 

Adresa: [•] Address: [•] 

În atenția: [•] Attn: [•] 

Fax: [•] Fax: [•] 

Email: [•] Email: [•] 

  

MUNICIPIUL BLAJ BLAJ MUNICIPALITY 

Date de contact pentru Notificări: Contact details for Notices: 

Adresa: [•] Address: [•] 

În atenția: [•] Attn: [•] 

Fax: [•] Fax: [•] 

Email: [•] Email: [•] 

  

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII EUROPEAN INVESTMENT BANK 

Date de contact pentru Notificări: Contact details for Notices: 

Adresa: [•] Address: [•] 

În atenția: [•] Attn: [•] 

Fax: [•] Fax: [•] 
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Email: [•] Email: [•] 

 
 

5.3 Expediere 5.3 Delivery 

Orice comunicare sau document transmis(ă) de o 

persoană unei alte persoane în baza sau în 

legătură cu acest Contract va produce efecte din 

momentul primirii efective. Notificările și 

comunicările se consideră primite de către 

cealaltă Parte: 

Any communication or document made or 

delivered by one person to another under or in 

connection with this Agreement will only be 

effective when actually received. Such notices 

and communications shall be deemed to have 

been received by the other party: 

(i) la primirea transmisiei prin fax; (i) on receipt of transmission in relation to a 

facsimile;  

(ii) dacă este transmis(ă) pe e-mail de la 

Sponsori către Bancă, numai în 

momentul primirii, într-o formă care 

poate fi citită și numai dacă este 

adresată de așa manieră încât Banca să 

îi poată determina scopul, însă, în 

situația primirii e-mailului după ora 

17:00, e-mailul va produce efecte în 

raport cu Banca începând cu 

următoarea Zi Lucrătoare;  

(ii) if by way of email sent by the Sponsors 

to the Bank, only when actually received 

in readable form and only if it is 

addressed in such a manner as the Bank 

shall specify for this purpose, provided 

that if it is received after 17:00 o’clock, 

such email shall become effective 

against the Bank on the following 

Business Day;  

(iii) în cazul oricărui e-mail trimis de către 

Bancă Sponsorilor, la momentul 

trimiterii e-mail-ului; sau 

(iii) in the case of any electronic mail sent by 

the Bank to the Sponsors, when the 

electronic mail is sent; or 

(iv) la data predării scrisorii, în ce privește 

scrisorile predate personal sau 

scrisorile recomandate. 

(iv) on the date of delivery in relation to a 

hand-delivered or registered letters.  

Orice notificare trimisă de Sponsor către Bancă 

prin e-mail trebuie: 

Any notice provided by the Sponsors to the Bank 

by electronic mail shall: 

(i) să precizeze detaliile de identificare 

ale Contractului în subiect; 
(i) mention the identification details of the 

Agreement in the subject line;  

(ii) să fie în format electronic needitabil 

(pdf, tif sau alt format comun de fișier 

needitabil agreat de părți), notificarea 

fiind semnată de persoane cu drept 

valabil de reprezentare, trimisă ca 

atașament la e-mail; 

(ii) be in the form of a non-editable electronic 

image (pdf, tif or other common non 

editable file format agreed between the 

parties) of the notice signed by the persons 

having valid individual representation 

right, attached to the electronic mail; 

(iii) să fie trimisă  către Bancă împreună cu 

dovezi satisfăcătoare ale autorității 

persoanei/persoanelor autorizate să o 

semneze în numele Sponsorilor și cu 

specimenul de semnătură în formă 

autentică ale acelei/acelor persoane; și  

(iii) be delivered to the Bank together with 

satisfactory evidence of the authority of 

the person or persons authorised to sign 

such notice on behalf of the Sponsors and 

the authenticated specimen signature of 

such person or persons; and 

(iv) să fie trimisă și prin scrisoare 

recomandată părții la care se referă cel 

târziu în Ziua Lucrătoare imediat 

următoare, fără afecta valabilitatea 

(iv) also be sent by registered letter to the 

relevant party at the latest on the 

immediately following Business Day, 

without affecting the validity of electronic 
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notificărilor sau comunicărilor prin e-

mail sau fax făcute conform acestui 

Contract. 

mail or facsimile notices or 

communication made in accordance with 

this Agreement. 

5.4 Notificarea adresei poștale, adresei de e-mail 

și a numărului de fax  

5.4 Notification of address, email and fax number 

Fiecare Parte va notifica celeilalte Părți 

schimbarea adresei, a adresei de e-mail sau a 

numărului de fax în cel mai scurt termen.  

Each Party shall promptly notify the other Party 

upon changing its own address, email or fax 

number. 

6. PREVEDERI DIVERSE 6. MISCELLANEOUS  

6.1 Durata 6.1 Duration 

Acest Contract rămâne în vigoare și cu efecte 

depline până la stingerea completă, finală a 

obligațiilor față de Bancă în temeiul 

Documentelor de Finanțare, indiferent de orice 

schimbări aduse Contractului de Delegare a 

Gestiunii, inclusiv orice înlocuire a Debitorului 

în calitate de furnizor de servicii cu un nou 

furnizor de servicii, conform Contractului de 

Delegare a Gestiunii, astfel cum este descris în 

clauza 4.1.  

This Agreement remains in full force and effect 

until the full and final discharge of all 

obligations towards the Bank under the Finance 

Documents, regardless of any changes to the 

Delegated Management Contract, including any 

replacement of the Borrower as service provider 

with a new service provider under the Delegated 

Management Agreement as contemplated in 

clause 4.1. 

6.2 Modificare 6.2 Amendment 

Nicio modificare adusă acestui Contract nu va 

produce efecte decât daca este în formă scrisă, 

iar înscrisul este semnat de reprezentanții 

autorizați ai fiecărei Părți. 

No amendment to this Agreement shall be 

effective unless made in writing and signed by 

the authorised representatives of each of the 

Parties. 

6.3 Nulitate parțială 6.3 Severability 

Nevalabilitatea sau inaplicabilitatea oricărei 

prevederi din acest Contract nu va prejudicia sau 

afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte 

prevederi ale Contractului. 

The invalidity or unenforceability of any part of 

this Agreement shall not prejudice or affect the 

validity or enforceability of the remainder. 

6.4 Succesori 6.4 Successors 

Acest Contract are forță obligatorie pentru 

Sponsori și pentru succesorii lor în drepturi. 

Sponsorii nu vor cesiona, nova sau transfera în 

alt mod oricare dintre sau toate drepturile sau 

obligațiile lor în baza acestui Contract. 

This Agreement is binding for the Sponsors and 

their successors. The Sponsors shall not assign, 

novate or otherwise transfer all or any part of 

their rights or obligations under this Agreement. 

6.5 Inaplicabilitatea anumitor evenimente  6.5 Non-applicability of certain events 

(a) Sponsorii renunță la orice drept de a 

invoca orice: 

(a) The Sponsors hereby waive any right to 

rely on any: 

 caz de impreviziune, însemnând o 

schimbare excepțională a 

împrejurărilor care ar face 

executarea oricărei sau tuturor 

obligațiilor întemeiate pe acest 

Contract să fie excesiv de 

oneroasă, așa cum un asemenea 

 hardship event (impreviziune), 

meaning an exceptional change of 

the circumstances which would 

make the performance of any or 

all the obligations under this 

Agreement excessively 

burdensome, as such hardship 



22 

 

caz de impreviziune este 

reglementat de legea aplicabilă; 

sau 

event is regulated by applicable 

law, or 

 eveniment calificat conform legii 

aplicabile drept un eveniment 

extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil (forța 

majoră) sau drept un eveniment 

neprevăzut și care nu poate fi 

împiedicat (caz fortuit); sau 

 event qualified under applicable 

law as an unforeseeable, 

absolutely invincible and 

inevitable external event (forta 

majora) or as an unforeseeable 

and unstoppable event (caz 

fortuit); or 

 alt eveniment care ar putea avea 

un efect similar asupra capacității 

Sponsorilor de a-și executa 

obligațiile conform acestui 

Contract. 

 other event which may have a 

similar effect on the capacity of 

the Sponsors to perform their 

obligations under this Agreement. 

(b) Neexercitarea sau exercitarea cu 

întârziere de către Bancă a oricărui 

drept sau măsuri reparatorii 

prevăzut(e) în acest Contract nu va 

constitui o renunțare la dreptul sau 

măsura reparatorie în cauză și 

exercitarea unică sau parțială a oricărui 

drept sau măsuri reparatorii nu va 

împiedica exercitarea ulterioară sau o 

altă exercitare a dreptului sau măsurii 

în cauză sau a unui alt drept sau 

măsuri. 

(b) No failure to exercise, nor any delay in 

exercising, on the part of the Bank, of 

any right or remedy under this 

Agreement shall operate as a waiver 

thereof, nor shall any single or partial 

exercise of any right or remedy prevent 

any further or other exercise thereof or 

the exercise of any other right or 

remedy. 

6.6 Limba aplicabilă  6.6 Governing Language 

Acest Contract se va semna în formă bilingvă, 

atât în limba română, cât și în limba engleză. 

Versiunea în limba română va prevala.  

This Agreement shall be signed in bilingual 

format both in Romanian and English languages. 

The governing language of this Agreement is 

Romanian language.  

Toate certificatele, actele și alte documente care 

trebuie expediate sau furnizate conform sau în 

legătură cu acest Contract vor fi redactate în 

limba engleză sau, la solicitarea Bancii, vor fi 

însoțite de o traducere autorizată în limba 

engleză pe care Banca va putea să se bazeze, caz 

în care traducerea în limba engleză va prevala. 

All certificates, instruments and other documents 

to be delivered under or supplied in connection 

with this Agreement shall be in the in English 

language; or, if so required by the Bank, 

accompanied by a certified English translation 

upon which the Bank shall be entitled to rely 

and, in this case, the English translation will 

prevail. 

6.7 Acceptarea și înțelegerea riscurilor 6.7 Acknowledgement and understanding of risks 

(a) Fiecare Sponsor declară următoarele: (a) Each Sponsor hereby represents as 

follows: 

(i) Încheie acest Contract pentru 

sine și în nume propriu, și nu ca 

împuternicit, agent, 

administrator sau fiduciar al 

unei alte persoane; 

(i) It concludes this Agreement on 

its behalf and in its own name, 

and not as a proxy, agent, trustee 

or fiduciary of another person;  

(ii) Decizia de a încheia acest 

Contract a fost propria sa 

(ii) It decided to conclude this 

Agreement independently, based 
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decizie, luată în baza propriei 

analize efectuate sau, dacă s-a 

considerat necesar, în baza 

recomandărilor furnizate de 

consultanți juridici, financiari 

sau tehnici sau de experți externi 

independenți care au fost 

selectați de acesta. Decizia sa de 

a încheia acest Contract nu se 

bazează pe nicio comunicare 

scrisă sau verbală emisă de 

Bancă; 

on its own analysis or, where it 

deemed necessary, upon relying 

on the judicial, financial or 

technical expertise of external 

independent consultants which it 

selected. It does not rely on any 

written or oral communication 

from the Bank as regards its 

decision to conclude this 

Agreement; 

(iii) Are capacitatea de a înțelege 

(singur sau în baza asistenței 

oferite de orice consultanți 

considerați necesari) și înțelege, 

acceptă și își asumă conținutul 

tuturor clauzelor (interne și 

externe) și toate drepturile și 

obligațiile care decurg din 

încheierea acestui Contract, 

precum și termenii, condițiile și 

riscurile care decurg din acest 

Contract; 

(iii) It is capable to understand 

(either by itself, or with the 

assistance of any consultants it 

deemed necessary) and it 

understands, accepts and 

undertakes the content of all 

(internal and external) clauses 

and all rights and obligations 

deriving under the conclusion of 

this Agreement, as well as the 

terms, conditions and risks 

deriving under this Agreement; 

(iv) A negociat fiecare clauză a 

acestui Contract cu Banca. În 

scopul acestei clauze, negociere 

înseamnă atât schimbul de 

sugestii dintre părți care a 

condus la un acord final privind 

anumite clauze, precum și 

acceptarea deplină, fără rezerve, 

de către o parte a clauzelor 

propuse de cealaltă parte. 

(iv) It negotiated each clause of this 

Agreement with the Bank. For 

the purpose of this clause, 

negotiation means both the 

exchange of suggestions by the 

parties which resulted in a final 

agreement with respect to 

certain clauses, as well as the 

full acceptance, without reserve 

by one party of the clauses 

suggested by the other party. 

(v) Acest Contract este rezultatul 

negocierii dintre Părți și 

reprezintă întregul acord al 

Părților cu privire la absolut 

toate aspectele esențiale și 

secundare ale acestui Contract. 

(v) This Agreement is the result of 

the negotiation between the 

Parties and represents the full 

agreement of the Parties with 

respect to absolutely all the 

essential and secondary aspects 

of this Agreement.  

(b) Fără a aduce atingere prevederilor de 

mai sus privind caracterul negociat al 

acestui Contract, Părțile acceptă de 

asemenea în mod expres următoarele 

prevederi ale acestui Contract: clauza 

3.2 (Contractul de Delegare a 

Gestiunii), clauza 3.8 (Păstrarea 

acțiunilor), clauza 4.1 (Modificarea și 

încetarea Contractului de Delegare a 

Gestiunii), clauza 4.2 (Alte obligații), 

clauza 4.3 (Monitorizare corporativă), 

clauza 6.5 (Inaplicabilitatea anumitor 

evenimente), clauza 7 (Legea și 

Jurisdicția Aplicabile).  

(b) Notwithstanding the above provisions 

concerning the negotiated nature of this 

Agreement, for the avoidance of any 

doubt, the Parties also expressly accept 

the following terms of this Agreement: 

clause 3.2 (The Delegated Management 

Contract), clause 3.8 (Share Retention), 

clause 4.1 (Amendments and 

Termination of the Delegated 

Management Contract), clause 4.2 

(Additional Undertakings), clause 4.3 

(Corporate Monitoring), clause 6.5 

(Non-applicability of certain events), 

clause 7 (Governing Law and 

Jurisdiction).  
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7. LEGEA ȘI JURISDICȚIA APLICABILE 7. GOVERNING LAW AND 

JURISDICTION 

7.1 Acest Contract și orice obligații necontractuale 

care decurg din sau în legătură cu acesta sunt 

guvernate de legile din România.   

7.1 This Agreement and any non-contractual 

obligations arising out of or in connection with it 

are governed by Romanian law. 

7.2 Toate litigiile care decurg din sau în legătură cu 

acest Contract, inclusiv cele privind existența, 

valabilitatea sau încetarea sau orice modificare 

ulterioară a Contractului, vor fi soluționate de 

instanțele române competente. 

7.2 All disputes arising out of or in connection with 

this Agreement, including any question 

regarding the existence, validity or termination 

or any subsequent amendment of this 

Agreement, shall be finally settled by the 

competent Romanian courts. 

DREPT PENTRU CARE acest Contract a fost încheiat 

de Părți în cinci (5) exemplare originale.  

IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been 

signed by the Parties in cinci (5) originals, 

 

JUDEȚUL ALBA/ ALBA COUNTY  

Prin/ By: _______________________________  

Nume/ Name: [•]  

Funcție/ Title: [•]  

  

MUNICIPIUL ALBA-IULIA/ ALBA-IULIA MUNICIPALITY   

Prin/ By: _______________________________  

Nume/ Name: [•]  

Funcție/ Title: [•]  

  

MUNICIPIUL BLAJ/ BLAJ MUNICIPALITY  

Prin/ By: _______________________________  

Nume/ Name: [•]  

Funcție/ Title: [•]  

  

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII/ EUROPEAN INVESTMENT BANK  

Prin/ By: _______________________________  

Nume/ Name: [•]  

Funcție/ Title: [•]  

 


