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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG  MOLDOVENESC

 
HOTĂRÂREA Nr.42
din 28 martie 2007

 
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de credit în valoare de EUR 86,300,000 încheiat în data de

26.03.2004 între Deutsche Bank Luxemburg S.A., Consiliul Judeţean Suceava şi 59 de unităţi administrativ teritoriale sucevene pentru
finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima fază a Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul

Suceava”
 

Consiliul local al municipiului Câmpulung  Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 martie 2007,
Având în vedere:

    - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc;
    - Raportul biroului buget contabilitate;
    - Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
    - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 484/2002 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în

programul “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava” finanţat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Judeţean Suceava sau
de către acesta împreună cu consiliile locale asociate, cu garanţia statului;

   - Dispoziţiile art. 35 alin (1) şi ale art. 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale art.3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr.
313/2004, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2415/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.313/2004.

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin (7) lit. „a”, art. 46. alin. (1) şi art. 47 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă încheierea de către municipiul Câmpulung Moldovenesc a unui act adiţional la contractul de facilitate de credit (“Contractul de
credit”), încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank Luxemburg S.A. (căreia Deutsche Bank Londra, creditorul iniţial, i-a transferat prin novaţie
toate drepturile şi obligaţiile decurgând din Contractul de Credit), judeţul Suceava şi celelalte 59 de unităţi administrativ-teritoriale sucevene pentru
finanţarea realizării obiectivelor de investiţii cuprinse în prima etapă a programului “Utilităţi şi mediu standarde europene în judeţul Suceava”. Actul
adiţional negociat de Consiliul Judeţean Suceava va avea ca părţi semnatare Deutsche Bank Luxemburg S.A., judeţul Suceava, celelalte 59 unităţi
administrativ-teritoriale sucevene părţi la Contractul de Credit, precum şi Municipiul Suceava şi Municipiul Rădăuţi, acestea două din urmă în calitate de 
noi împrumutaţi în cadrul Contractului de Credit pentru suma de EUR 10,838,842 şi respective EUR 14,376,097.

Art.2. Se împuterniceşte domnul Gavril Mîrza, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, să semneze actul adiţional în numele municipiului
Câmpulung Moldovenesc precum şi alte documente, notificări etc. în legătură cu actul adiţional la contractul de credit, inclusiv cele necesare obţinerii
aprobării Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autorităţile administraţiei publice locale potrivit legislaţiei
în vigoare.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                                

Ing. Antohi Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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