
       ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

H O T  R Â R E
privind aprobarea raportului procedurii întocmit de comisia de negociere

pentru contractarea unui împrumut bancar
în sum  de 70 milioane lei

 Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul
Direc iei de patrimoniu i Logistic i art. 2 alin.(3) din Hot rârea Consiliului jude ean Maramure
nr.151/27.11.2007 precum i avizul favorabil al comisiei de specialitate;
 În temeiul art. 44 alin. (1) i a Capitolului IV: Împrumuturi din Legea nr. 273/2006 privind
finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare;
 În baza art. 97 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215 /2001a administra iei public  local , republicat ;

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. Se aprob  Raportul procedurii întocmit de comisia de negociere, pentru contractarea
unui împrumut bancar în sum  de 70 milioane lei, prezentat în anexa nr.1, care face parte integrant  din
prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic  integral sau
în extras:

• Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
• Direc iei juridice i administra ie public ;
• Direc ia de patrimoniu i logistic ;
• Direc iei tehnice;
• Direc iei economice;
• Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
• Partenerilor interesa i.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.

PRE EDINTE,
Marinel Kovacs

                                               Contrasemneaz ,
                                                   SECRETAR AL JUDE ULUI,

                                             Dumitru Dumu a

Baia Mare, 31 martie 2008
Nr. 36



CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES    DE ACORD,
Nr.            /                                                                                   PRE EDINTE

Raportul procedurii

de atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect Contractare
imprumut bancar  cod CPV 66130000-0  .

Sursa de finantare: buget local.
A fost publicat un anunt de intentie în data de 05.12.2007 cu num rul 8103 în
SEAP  i cu num rul 2007/S236-287302 din 7.12.2007 în JOUE.
Anuntul de participare a fost publicat în data de 12.12.2007 cu num rul 40481 în
SEAP i în data de 13.12.2007 cu num rul 2007/S240-292881 în JOUE.
Comisia de negociere numita prin Dispozi ia num rul 10 din data de 17.01.2008
compusa din :
 1. Marinel Kovacs     -pre edinte,
 2 Pamfil Bercean     -membru,
 3. Mircea Radu Munteanu    -membru,
 4. Gabriel Zetea     -membru,
 5. Sandor Szentgyorgyi    -membru,
 6. Corin Chereche      -membru,
 7. Gheorghe Coman     -membru,
 8. Ana Glodan      -membru,
 9. Sorin Pascu      -membru,
a procedat in data de 17.01.2008 la ora 1300 la deschiderea ofertelor.
Au depus: oferta  urmatorii operatori economici:

1. UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.
Sucursala Baia Mare
Bdul. Bucure ti, nr. 3
Baia Mare
2. RAIFFEISEN BANK S.A.
Pia a Charles de Gaulle nr.15
011857 Bucure ti
3. DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG
Calea Doroban ilor 42
010573 Bucure ti
4. BRD  Groupe Societe Generale S.A.
Turn BRD-Bdul Ioan Mihalache nr. 1-7
11171 Bucure ti
5. BANCA COMERCIAL  ROMÂN
DIREC IA MUNICIPALIT I
Bucure ti, Str. Lipscani nr.18-22, Sector 3



 În cadrul sedintei de deschidere  nu au fost respinsi operatori economici.
Cursul de referinta care a stat la baza compararii preturilor la evaluarea

ofertelor prezentate intr-o alta moneda a fost 01.12.2007.
 În urma examinarii documentelor de calificare au reiesit urmatoarele:

DecizieNr.
Crt.

Denumirea ofertantilor
Admis Respins

1. UNICREDIT TIRIAC BANK S.A. Admis
2. RAIFFEISEN BANK S.A. Admis
3. DEXIA KOMMUNALKREDIT

BANK AG
Admis

4. BRD – Groupe Societe Generale
S.A.

Admis

5. BANCA COMERCIAL
ROMÂN

Admis

 To i operatorii economici au fost invita i la rundele de negociere care s-au
desf urat în datele de 30.01.2008 i 07.02.2008.
 În urma  derul rii celor dou  runde de negocieri i inând cont de raportul
de expertiz  întocmit de expertul cooptat Alexandru Cornel Sabou, cu nr.
735/14.02.2008,  a fost declarat ca i câ tig tor al negocierilor operatorul
DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG, c ruia i s-a solicitat confirmarea în
scris a ofertei negociate.

Vazand cele de mai sus, Comisia de negociere

HOTARASTE

 In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuire contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, ofertantul castigator este
DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG cu urm toarele caracteristici
principale ale ofertei:

• Dobânda BUBOR 6M +0,50% pe an, calculat  la sold;
• Comision de acordare credit 0,30% flat;
• Dobând  penalizatoare de 2% peste rata curent  pentru sume datorate i

neachitate la termen;
• Comision de rambursare anticipat  de 1% din suma rambursat  anticipat

pentru sumele care nu au fost rambursate la datele de plat  a dobânzii i
notificate cu cel pu in 30 de zile în avans.

 Oferta final  depus  de c tre DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG, face
parte integrant  din prezentul raport.



 Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire
în 2 (doua) exemplare, la sediul autoritatii contractante.

COMISIA DE NEGOCIERE,

1.Marinel Kovacs -pre edinte-   ___________________

2.Pamfil Bercean -membru-   ___________________

3.Mircea Radu Munteanu -membru- ___________________

4.Gabriel Zetea –membru-   ___________________

5.Sandor Szentgyorgyi –membru- ___________________

6.Corin Chereche  -membru-  ___________________

7.Gheorghe Coman –membru-  ___________________

8.Ana Glodan –membru-   ___________________

9.Sorin Pascu –membru-   ___________________


