
 

         R O M  Â N I A                                                        
JUDEłUL HUNEDOARA                                                     
    MUNICIPIUL BRAD                             
    CONSILIUL LOCAL  
       

         H O T Ă R Â R E A NR.13/2010* 
privind aprobarea angajării unui credit bancar  în valoare de 3.000.000 lei  
de la BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA)  

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Brad prin care se propune aprobarea 
angajării unui credit bancar în valoare de 3.000.000 lei de la BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI 
( EXIM BANK SA) , precum şi garantarea acestui împrumut cu bugetul local al municipiului Brad şi 
împuternicirea primarului de a semna contractul cu  BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM 
BANK SA) ca urmare a Referatului nr. 1771/28.01.2010 întocmit de către  Serviciul buget, finanŃe, 
contabilitate.   
 łinând cont de Referatul nr.1766/28.01.2010 al Compartimentului  achiziŃii publice din care rezultă 
că în urma aplicării procedurii de achiziŃie publică – negociere fără publicarea unui anunŃ de participare pentru 
finalizarea obiectivelor ,,Reabilitare StaŃie de epurare ape uzate din municipiul Brad şi ,,StaŃie de selectare, 
transfer şi platformă de compostare a deşeurilor în municipiul Brad” precum şi pentru achiziŃionarea unui 
sediu administrativ pentru Primăria municipiului Brad, a fost desemnat ca ofertant câştigător  BANCA DE 
IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA). 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Brad. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a prevederilor art. 942 din Codul Civil referitoare la contracte/convenŃii.   
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
     H O T Ă R Ă Ş T E 
 
 Art. 1 – Se aprobă angajarea unui credit bancar în valoare de 3.000.000 lei de la BANCA DE 
IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA)  pentru finanŃarea următoarelor investiŃii publice de 
interes local: 

-  achiziŃionarea unui imobil pentru sediul  Primăriei municipiului Brad în valoare de 755.415 lei; 
 -  finalizarea proiectului ,,StaŃie de selectare transfer şi platformă de compostare a deşeurilor în 
municipiul Brad” în valoare de 1.200.000 lei; 
 -  finalizarea proiectului ,, Reabilitare staŃie de epurare ape uzate din municipiul Brad” în valoare de  
1.044.585 lei; 
 Art. 2 – Se aprobă garantarea creditului bancar cu bugetul local al municipiului Brad pe o perioadă de 
10 ani începând cu anul 2010 (perioada rambursării creditului).  
 Art. 3 – Se  împuterniceşte primarul municipiului Brad – domnul Florin Cazacu pentru a semna 
contractul de credit bancar cu  BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA).   

 Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad  
- Serviciului buget, finanŃe, contabilitate 
-  BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMÂNIEI ( EXIM BANK SA)  
 

BRAD, 28.01.2010             
 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                Contrasemnează                

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 12 voturi ,,pentru”, 1  consilier absent motivat ( Costina Ionel Zeno) , 4 abŃineri ( Radovici Teofil Emilian, Sim 
Mihaela Dorina, Ştefan Bogdan, Oprişa Ioan Florin)                                      


