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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind încheierea Contractului de credit de investi ii, a Contractului de ipotec  asupra
crean elor rezultate din veniturile bugetare ale autorit ii administra iei publice locale

precum i a Contractului de ipotec  mobiliar  între CEC Bank SA i Jude ul Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure i
avizele favorabile ale comisiei juridice i de disciplin i ale comisiei pentru activit i economico –
financiare;

inând cont de prevederile Ordonan ei de Urgen  a Guvenului nr. 64/ 2007 privind datoria
public , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Hot rârii de Guvern nr. 9/ 2007 privind
constituirea, componen a i func ionarea Comisiei de autorizare a împrumutirilor locale, cu
modific rile i complet rile ulterioare, ale Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice
locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, H.C.J. nr. 8/2013 privind aprobarea contract rii
unui credit bancar pentru realizarea unor lucr ri de investi ii de interes jude ean precum i ale H.C.J.
nr. 22/2013 pentru modificarea Hot rârii nr.8/2013 privind aprobarea contract rii unui credit bancar
pentru realizarea unor lucr ri de investi ii de interes jude ean;

În baza art. 91 alin. (3) litera b) i art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.  (1) Se aprob  con inutul Contractului de credit de investi ii încheiat între Jude ul
Maramure i CEC Bank SA, conform anexei la prezenta hot râre.

(2) Se aprob  garantarea împrumutului contractat de Jude ul Maramure  de la CEC Bank SA
prin veniturile proprii ale bugetului jude ului înscrise în  lista anexa la prezenta hot râre.

(3) Se aprob  con inutul Contractului de ipotec  asupra crean elor rezultate din veniturile
bugetare ale Jude ului Maramure   i con inutul Contractului de ipotec  mobiliar  ce se încheie între
CEC Bank SA i Jude ul Maramure , conform anexelor la prezenta hot râre.

Art.2. Se aprob  lista obiectivelor de investi ii finan ate din credit i sumele aferente
fiec ruia, conform anexei la prezenta hot râre.

Art.3. Toate cheltuielile efectuate cu contractarea i derularea creditului de investi ii se
suport  integral din bugetul propriu al Jude ului Maramure .

Art.4 Se mandateaz  Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Zamfir Ciceu, în
calitatea de ordonator principal de credite, s  semneze Contractul de credit de investi ii, Contractul
de ipotec  asupra crean elor rezultate din veniturile bugetare ale autorit ii administra iei publice
locale precum i Contractul de ipotec  mobiliar  între CEC Bank SA i Jude ul Maramure .

Art.5. 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 iei economice i patrimoniu;
* Direc iei de dezvoltare i investi ii;
* CEC Bank SA.



2

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  din 30
octombrie 2013. Au fost prezen i 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului jude ean.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 octombrie 2013
Nr. 164

Anexele la prezenta hot râre poate fi accesate pe site-ul Consiliului Jude ean Maramure
www.cjmaramures.ro.

http://www.cjmaramures.ro

