PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind aprobarea obținerii unui credit de investiții de la Banca Transilvania în
valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu bunurile aflate în proprietatea
S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu
nr.53.448/17.11.2021;
- raportul
de specialitate al Direcției Servicii Publice, înregistrat la
nr.53.494/17.11.2021;
- adresa Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. nr.8.225/ 16.11.2021,
înregistrata la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.53.361/16.11.2021;
- referatul nr.8.207/15.11.2021 al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A.
privind inițierea procedurii de contractare a unui credit;
- proces - verbal de stabilire a ofertei castigatoare nr.7.950/05.11.2021;
- ofertă Banca Transilvania nr.7.575/25.10.2021, nr.8.148/12.11.2021 și
nr.8194/15.11.2021.
- ofertă Patria Bank nr.7705/28.10.2021;
- solicitare ofertă Unicredit Bank nr.7167/07.10.2021, solicitare ofertă BRD Giurgiu
nr. 7170/07.10.2021; solicitare ofertă BCR nr. 7168/07.10.2021;
- Decizia Consiliului de Administratie nr.347/10.11.2021;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.247/17.07.2019;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile art.16, lit.O din Actul constitutiv al Administratiei Zonei Libere Giurgiu
S.A. din capitolul Atribuții Adunarea Generala a Actionarilor : „o” Hotărăşte cu privire la
contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii altei societăţi pentru
sumele ce depăşesc 50% din capitalul social”;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
În temeiul art.129, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a”,
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă contractarea unui credit de investiții în valoare de 112.077 Euro
pentru următoarele obiective de investiții:
- Extindere rețea de hidranți incinta Zona Liberă Giurgiu prima faza sector TCP
1 și CS;
- Execuție – modificare structură: Hala 1.200,00 mp., prin separare în două
corpuri distincte;
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- Achiziție Graifer 1 bucată (pentru macara tip Portic);
- Achiziție Motostivuitor 3,5 to 1 bucată;
Art.2. Se aprobă condițiile minimale ale creditului de investiții după cum urmează:
Valoarea creditului de investiții este de 112.077 Euro reprezentând 90 % din
suma necesară pentru următoarele obiective de investiții:
- Extindere rețea de hidranți incinta Zona Liberă Giurgiu prima faza sector TCP
1 și CS cu o valoare de 20.691 Euro;
- Execuție - modificare structură: Hala 1.200,00 mp., prin separare în două
corpuri distincte cu o valoare de 42.660 Euro;
- Achiziție Graifer 1 bucată (pentru macara tip Portic) cu o valoare de 24.363
Euro;
- Achiziție Motostivuitor 3,5 to 1 bucată cu o valoare estimată de 24.363 Euro;
- Maturitate: 7-10 ani;
- Perioada de grație: minim 6 luni - 1 an;
- Rata dobânzii: 2,75 + euribor 6M;
- Garantarea creditului va fi asigurată în principal cu activele achiziționate sau
realizate în cadrul împrumutului și eventual cu active aflate deja în proprietatea
societății precum și prin cesionareacreanțelor în favoarea băncii.
- Restul de 10 % din necesar pentru realizarea obiectivelor de investiții va fi
suportat din fondurile proprii al societății.
- Obiectivele de investiții au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a
Acționarilor nr.258/29.10.2021 privind rectificare Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021 și Hotărârea Consiliului local al Municipiului Giurgiu
nr.367/28.10.2021.
Art.3. Se aprobă creditarea ofertată de Banca Transilvania și înregistrată cu
nr.7.575/25.10.2021, desemnată de Comisia de analiză a ofertelor ca fiind cea mai
avantajoasă ofertă din punct de vedere al costurilor, în conformitate cu procesul verbal
de stabilire a ofertei câștigătoare nr.7.950/05.11.2021.
Art.4. Se împuternicește Directorul General al Societății Administrația Zonei
Libere Giurgiu - Dan Liviu Cartojan, cu domiciliul n Municipiu Giurgiu, Str Plevnei, nr.
13-15, legitimat cu CI, seria GG, număr 466437, eliberat de S.P.C.L.E.P. Giurgiu la
data de 15.03.2018, CNP 1730402520025, pentru semnarea contractelor de creditare
cu Banca Transilvania, inclusiv în fața notarului.
Art.5. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Administrației Zonei Libere Giurgiu
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de
Utilitate Publică și Societății Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru ducerea la
indeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Sîrbu Adelina - Veronica

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 18 noiembrie 2021
Nr. 405

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, ________voturi împotrivă şi 2 abţineri,
din totalul de 20 consilieri prezenţi
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