
 
HOTĂRÂREA NR. 113 

 
PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII FONDULUI DE RISC PEN TRU ACOPERIREA 

RISCURILOR FINANCIARE CE DECURG DIN ACORDUL DE GARA NTARE A 
FINANŢĂRII RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 914.392 EURO  AFERENTE 
INVESTI ŢIILOR DIN PROIECTUL „REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR 

DE ALIMENTARE CU AP Ă ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA”  
  
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2014, 
legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de risc pentru 
acoperirea riscurilor financiare ce decurg din acordul de garantare a finanţării rambursabile interne în 
valoare de 914.392 euro aferente investiţiilor din proiectul “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA 
SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL TULCEA”, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr. 
18.762/22.07.2014 şi raportul întocmit de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului 
Tulcea, înregistrat sub nr. 18.761/22.07.2014; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere: 
-contractul de finanţare nerambursabilă nr. 91802/09.10.2008 încheiat în cadrul POS Mediu 

pentru implementarea proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă 
uzată din judeţul Tulcea”; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 83/31.05.2012 privind 
aprobarea garantării unei finanţări nerambursabile interne în valoare de 914.392 euro pentru 
realizarea investiţiilor publice aferente proiectului “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul Tulcea”, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 37/30.08.2012; 

-Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3271/08.08.2013 privind 
avizarea favorabilă a garantării, de către Municipiul Tulcea, a sumei de 914.392 euro din finanţarea 
rambursabilă de 6.365.858 euro şi, în proporţie de 71,81%, a dobânzilor şi comisioanelor aferente 
finanţării care urmează a fi contractată de S.C. Aquaserv S.A. pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din judeţul 
Tulcea”, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu; 

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 108/02.07.2014 privind aprobarea 
acordului de garantare a finanţării rambursabile interne în valoare de 914.392 euro aferente 
investiţiilor din proiectul “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată din 
judeţul Tulcea”; 

-dispoziţiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-prevederile O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-dispoziţiile H.G. nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; 

-prevederile Ordinului Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1603/2008 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, 
pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor 
contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate 
direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali; 

 



-prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2005/2008 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi 
reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a 
operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi; 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. b), alin. (6) lit. 
a) pct. 14, art. 45 alin. (1), (2) lit. a) şi (6) şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea fondului de risc în sumă de 25.146 euro, deschis la 
Trezoreria Statului, pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea creditului pentru 
realizarea investiţiilor din municipiul Tulcea în cadrul proiectului „Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Tulcea” ce trebuie rambursat de către 
societatea comercială Aquaserv S.A. Tulcea. 
 Art. 2   (1) Se aprobă cuantumul comisionului la fondul de risc în procent de 2,75% din 
valoarea creditului garantat de UAT Municipiul Tulcea. 

(2) Comisionul la fondul de risc în valoare de 25.146 euro, se va achita în 12 tranşe 
lunare               

egale, până la data de 30 a fiecărei luni, în lei la cursul BNR din data plăţii, de către societatea 
comercială Aquaserv S.A. Tulcea, începând cu luna următoare tragerii creditului.  

(3) În cazul întârzierii la plata comisionului la fondul de risc, se percep majorări de 
întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare.  

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi S.C. AQUASERV S.A. Tulcea. 

Art. 4  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor 
şi persoanelor interesate, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                          ŞACU Stere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


