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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.09.2010 

 

 
 

  
 D-na Secretar:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 consilieri absenţi motivat: dl. Radu Marin şi dl. Radu 
Marin Traian. Potrivit regulamentului de organizare şi desfăşurare a şedinţelor 
Consiliului Local, şedinţa de azi îndeplineşte condiţiile legale pentru desfăşurarea 
lucrărilor. 
     Invit pe d-ra consilier  Predescu să preia conducerea şedinţei. 
     D-ra. Preşedintă: 
     La mulţi ani tuturor celor care azi îşi serbează ziua numelui, fiind Sfânta Maria. 
   Prin dispoziţia nr. 25531/02.09.2010, Primarul Municipiului Craiova, în temeiul 
art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; dispune: Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului 
Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 08.09.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 
Primăriei Municipiului Craiova. 
 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 

 

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului având ca obiect 

împrumutul bancar de 11.676.010 Euro pentru o perioadă de 20 de ani, în 

vederea asigurării finanţării unui obiectiv de investiţii de interes public local din 

municipiul Craiova, “Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central” şi a 

acordului de garantare a contractului de împrumut. 
 

În raportul Secretarului Municipiului, s-a constatat că avem cvorumul de 
şedinţă, cât şi pentru vot, în raport de care este supus la vot acest proiect de hotărâre. 
Supun la vot ordinea de zi cu singurul punct pe care îl conţine. Cine este pentru? Votat 
cu unanimitate de voturi. 

Supun dezbarerii acest proiect unic. Cine se înscrie la dezbateri? 
Dl. Boboc: 
Sigur că în ceea ce priveşte cuantumul sumei, noi am mai discutat şi a fost 

aprobat, acum urmează numai ca suma respectivă să fie defalcată.  Eu vreau să întreb 
altceva. Între timp au apărut reglementări legale cu privire la renegocierea contractelor 
bancare persoanelor fizice sau juridice. Dacă Consiliul Local sau reprezentanţii 
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Consiliului Local, în baza reglementărilor legale, cunoaştem că şi presa a mediatizat 
foarte mult aceste probleme cu privire la nivelul dobânzilor, cu privire la eliminarea 
unor comisioane: comisionul de admionistrare mai mic, comisionul de rambursare 
anticipată care trebuie eliminat total, dacă s-au renegociat aceste criterii, chiar dacă ele 
au fost câştigate prin licitaţie şi dacă există diferenţe între aceste criterii pe care noi le-
am aprobat în şedinţa de data trecută şi contractul actual, sau dacă se intenţionează să 
se renegocieze în perioada următoare.  

Dl. viceprimar Dincă: 
Legat de legislaţia în vigoare, tot materialul pe care îl aveţi dvs. în faţă, 

hotărârea de consiliu şi toate actele ce o însoţesc, vor merge la Ministerul Finanţelor 
pentru a primi aviz. Deci Ministerul Finanţelor, cel care a promovat proiectul de lege 
cu privire la reglementările în domeniul bancar, cel care a fost principalul motor în 
promovarea acestui proiect, este cel care ne verifică pe noi dacă ne înscriem în aceste 
prevederi legale.  Cu siguranţă că orice contract este perfectibil şi întotdeauna când ai 
posibilităţi să ai  cheltuieli mai mici atunci când faci un împrumut bancar, vei 
valorifica această şansă. În momentul de faţă vă reamintesc că acest împrumut este cu 
un milion de euro  mai ieftin decât următoarea ofertă pe care  am primit-o, deci nu este 
o sumă derizorie ci este o sumă extrem de importantă, iar, din punct de vedere al 
legislaţiei cu privire la disciplina bancară, Ministerul Finanţelor cu siguranţă că nu va 
accepta, iar dl. Director Pascu a verificat întâi, nu va accepta nici o secundă o încălcare 
a acestor prevederi legale. Putem să discutăm de ce nu am făcut acum o săptămână, 
sau două săptămâni, sau trei săptămâni, o renegociere. N-avem ce să renegociem că nu 
am încheiat un contract.  Încă nu am încheiat contractul cu banca. Nici acum patru 
luni, nici astăzi, nu avem un contract încheiat cu banca respectivă, deşi au câştigat 
licitaţia, deşi făcusem nişte angajamente certe, au fost extraordinar de flexibili şi au 
aşteptat să ni se aprobe acel contract de finanţare ulterior urmând să semnăm cu ei 
contractul, după ce luăm acest aviz de la Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte 
îndeplinirea condiţiilor legale pe  acest contract de finanţare.  

Dl. Boboc: 
Eu nu am exclus această posibilitate ca Ministerul de Finanţe să  supervizeze 

contractul şi să ne spună.  Parte în contract nu este Ministerul Finanţelor, suntem noi. 
În această perioadă există un proces care se derulează în tot sistemul bancar, de 
renegociere a contractelor, deci şi persoane fizice şi juridice. Cele care au contracte  
încheiate, fac acte adiţionale la contracte,  cele care nu au contracte încheiate, 
renegociază termenii în care au fost discutaţi sau câştigaţi şi contractul nou apare cu 
aceşti termeni noi. Eu am ridicat-o sub forma dacă s-a declanşat procedura sau dacă 
urmează să se declanşeze. De exemplu, vă dau exemplu concret, comisionul de 
rambursare anticipată, conform noilor reglementări, este eliminat. Noi avem comision 
de rambursare anticipată 200 mii euro. Eu întreb: de ce să rămână aceşti 200 mii euro 
să-i plătim? În situaţia în care luăm un nou credit şi putem să rambursăm, dacă vom 
putea să rambursăm. Este numai un termen la care m-am referit şi am solicitat şi rog să 
se revadă aceşti termeni care au fost renegociaţi în conformitate cu reglementările 
legale care au apărut, actuale. 

Dl. viceprimar Dincă: 
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  Cred că n-am fost suficient de  explicit. Normele bancare privesc contractele 
deja încheiate, care trebuiesc renegociate. Eu am spus că în prezent cu avem un 
contract semnat, un angajament cu banca respectivă. Nu avem ce să renegociem. Îmi 
puteţi spune că este prevăzut acolo, în eventualul contract pe care l-am putea semna, 
un comision de rambursare. Aş dori să ştiu exact articolul în care este prevăzut acest 
aspect. Nu vreau să vă contrazic, dar ori eu, ori dvs., sigur unul dintre noi are o 
scăpare. În măsura în care vreţi mai multe detalii, noi ne-am gândit să dăm explicaţii 
tuturor consilierilor locali, şi repet, dacă cineva în contract îmi indică articolul 
respectiv, cu siguranţă că punctual, articolul, numărul, suma respectivă. Dacă nu, eu 
rog pe colegul pe care l-am invitat, pentru că consider că trebuie să fie respectaţi 
consilierii locali, colegul de la Viena, cel de la banca austriacă, pe care l-am invitat în 
cel mai frumos mod să vină să ne mai explice o dată, în termenii pe care i-a folosit şi 
acum câteva luni bune, care este situaţia acestui contract. Eu vă spun două lucruri care 
ţin de mine şi nu de bancă. De mine şi de noi, cei care suntem prezenţi aici. Eu am fost 
cel care a iniţiat acest proiect şi dvs. sunteţi cei care veţi vota sau nu,  acea defalcare a 
contractului iniţial de 20 şi acum suntem doar la 11,7 este datorată faptului că în 
prezent am semnat numai contractul pentru Centrul Multifuncţional nu şi pentru Acqua 
Parc, urmând ca acesta, în funcţie de procedurile pe care le impune Ministerul 
Dezvoltării prin unitatea de implementare, să fie semnat la o dată ulterioară, care am 
apreciat noi că este foarte îndelungată, undeva la 4 – 6 luni. Atunci avem posibilitatea 
să dăm drumul acestei lucrări, avem finanţarea de la Uniunea Europeană, însemnând 
contractul, Ministerul Finanţelor ne-a spus foarte clar că în măsura în care ne 
prezentăm cu contractul de la Ministerul Dezvoltării şi ne prezentăm că acelaşi 
contract cu care ne-am dus la ei în proiect  cu banca, nu au nici o problemă să ne dea 
aviz. De aceea am venit în faţa dvs. astăzi să vă rog să vă aplecaţi în faţa acestui 
contract  şi cu votul dvs. să dăm posibilitatea începerii acelor lucrări la Centrul 
Multifuncţional.  Îl rog pe colegul de la banca austriacă să ne dea explicaţiile care 
consideră de cuviinţă legate de acest contract şi, inclusiv de această problemă legată de 
comision. 

Reprezentantul HYPO INVESTMENTBANK AG – Matei Criveanu:  
Am câteva puncte de clarificat, cred că de altfel, le-am discutat şi la şedinţa din 

ianuarie anul acesta. Autoritatea contractantă, încă din documentaţia de achiziţie, legea 
aceasta nici măcar nu era în proiect, a specificat interzicerea practicării oricărui 
comision de rambursare anticipată, ca atare, toate ofertele au respectat această condiţie, 
şi contractul în cauză nu face excepţie. Legea la care faceţi referire, în opinia noastră, 
reglementează, în special, creditele de consum. Făcând abstracţie de lucrul acesta, 
toate prevederile referitoare la calculul transparent al dobânzii, prevederile privind 
lipsa restricţiilor la rambursarea anticipată, toate aceste prevederi au fost respectate, 
măcar pentru faptul că ele au fost incluse în documentaţia de achiziţie: modul de calcul 
al dobânzii, modul de calcul al comisioanelor. Singurul motiv pentru care suntem 
astăzi din nou aici, este o schimbare de optică în modul de lucru al Comisiei de 
Autorizare al Împrumuturilor bancare de pe lângă Ministerul de Finanţe, care, pentru a 
restricţiona oarecum avântul în  îndatorarea autorităţilor publice locale,  aprobă, în 
momentul de faţă, doar acele contracte  de finanţare care beneficiază şi de cofinanţare 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 08.09.2010                                                            4                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

de la Uniunea Europeană şi unde contractele de cofinanţare cu  Uniunea Europeană, 
sunt foarte aproape de a fi finalizate, respectiv contractele cu organismul intermediar 
sunt semnate. De aceea suntem aici. Este practic, doar o defalcare a celor două 
contracte, în rest nu este nici o schimbare.  

D-ra Preşedintă: 
Studiind contractul, la art. 9 care reglementează comisioane, împrumutatul va 

achita împrumutătorului următoarele comisioane: 9.1 – comision de acordare 
echivalent cu 1% din suma facilităţii, plătibil în termen de 15 zile de la data semnării 
prezentului contract. Cred că despre acest comision avea comentariul şi intervenţia 
înainte, dl. Consilier Boboc. 

Reprezentantul HYPO INVESTMENTBANK AG – Matei Criveanu:  

Este de fapt, singurul comision. Structura de preţ în acest contract, este foarte 
transparentă. Există doar dobânda şi acest comision. Acest comision nu este o restricţie 
la rambursarea anticipată, n-are nici o legătură cu rambursarea anticipată, este una din 
cele două componente de preţ, şi a fost parte a ofertei financiare la momentul acela. 
Inclusiv acest comision, oferta noastră a fost de departe, mult mai ieftină decât a 
următorului clasat.   

Dl. Boboc: 
Cred că n-am fost bine înţeles. Eu nu am cerut decât să se analizeze comparativ 

felul în care a fost negociat sau în care s-a câştigat licitaţia cu reglementările actuale. 
Dacă corespund indicii respectivi, eu n-am nimic împotrivă.  Am spus că trebuie să ne 
punem de acord cu reglementările. Este posibil ca dânşii să fi avut în vedere de pe 
atunci, sau ceea ce s-a negociat atunci să fie sub indicatorii actuali, prevăzuţi de 
actualele reglementări. Am cerut acest lucru. Restul, că este bine, că nu este bine, n-am 
intrat în amănunte şi am rugat pe cei împuterniciţi şi cei autorizaţi să analizeze acest 
lucru. Dacă este bine, este foarte bine, dacă nu, să se corecteze.   

D-ra Preşedintă: 
Înainte de a-i da cuvântul d-lui viceprimar Mărinică Dincă, eu, şi cred că 

majoritatea colegilor, am studiat în paralel atât contractul şi acordul de garantare ce au 
făcut obiectul şedinţei extraordinare din ianuarie, anul acesta, cât şi cel care se află pe 
ordinea de zi azi.  Diferenţe vizibile sunt în privinţa reprezentării municipiului Craiova 
şi în privinţa tragerilor, sunt mult mai multe trageri de data aceasta, evident, şi 
cuantumul sumei trase s-a modificat. De principiu, alte modificări vizibile nu sunt nici 
atât în cuprinsul contractului, nici acordul de garantare mobiliară, evident, cu excepţia 
sumei împrumutată aşa cum s-a văzut în logica noului act, chiar de la început.   

  Dl. viceprimar Dincă: 

 Datorită condiţiilor economice, condiţiilor financiare care au fost incluse în 
caietul de sarcini pentru băncile care au venit la licitaţie, condiţii care au fost 
draconice, adică nici nu trebuia să avem nevoie de această legislaţie care este foarte 
bună acum, ca să ne dăm seama că acel caiet de sarcini pe care l-a făcut dl. Pascu, este 
cu mult mai strict şi mai restrictiv decât legislaţia pe care o avem acum. La momentul 
la care s-a gândit acel caiet de sarcini, s-a gândit cât mai mult în interesul bugetului 
local al municipalităţii. Noi am făcut caietul de sarcini, nu ni l-a făcut altcineva. Nici 
pe departe nu ne-am gândit să ne punem noi acolo  un comision de nu ştiu ce. Singura 
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posibilitate a băncii, putea să-şi pună 50 de comisioane, dar dacă fiecare comision 
reprezenta 2 euro pe tot contractul, n-avea nici o importanţă. De aceea dl. Pascu a 
gândit la momentul la care a făcut caietul de sarcini, ca la final societatea bancară care 
urma să câştige licitaţia, să aibă preţul cel mai mic pe tot costul, pe toate cheltuielile, 
nu numai pe dobândă. Pe mine nu mă interesa cu ce titlu plătesc acele sume, asta a fost 
gândirea, asta a fost logica. Nu mă interesează că au fost 10 milioane sau 5 
comisioane. De aceea nici banca nu s-a gândit să pună mai multe comisioane decât 
trebuia, s-a gândit să vină cu un cost cât mai mic şi să defalce: o parte dobândă şi o 
parte un comision pentru politica bancară pe care o au dumnealor. Cu siguranţă că 
oricare dintre noi, dacă se duce să ia un împrumut, chiar şi cu această legislaţie bancară 
care există acum, şi băncile n-au cum să n-o mai respecte, pentru că  este lege, vom 
“beneficia” de mai multe comisioane decât beneficiem în cazul acestui contract, pentru 
că este vorba de unul singur, şi este clar că nu are nici o restricţie sau nici o sancţiune 
pecuniară, în măsura în care vom  returna înainte de termen. Să dea Dumnezeu să 
returnăm înainte de termen banii, că nu avem nici un fel de problemă. 

D-ra Preşedintă: 

Având în vedere că acest contract va fi semnat, asumându-şi obligaţiile pentru 
municipiul Craiova, şi de directorul economic, dl. Pascu, şi pentru legalitate de 
secretarul municipiului, o să vă dau cuvântul şi dvs. 

Dl. director Pascu: 
Eu ce să vă mai spun în completarea celor spuse de dl. Matei Crivineanu de la 

Hypo Investment. Într-adevăr, de la elaborarea caietului de sarcini am avut în vedere 
costul total sau mai bine zis efortul pe care îl face municipalitatea în rambursarea 
împrumutului. Adică nu am cerut noi să vină cu dobândă mai mică şi comisioane mai 
mari sau cu comisioane mai mici şi dobândă mai mică. Pe noi ne interesa exact efortul 
pe care îl face municipalitatea pentru a rambursa acest împrumut. Legat de  comisionul 
de acordare a împrumutului, a făcut parte din oferta băncii, a intrat în licitaţie, aşa după 
cum a spus şi dl. Viceprimar. Dacă vă amintiţi, am avut două rânduri pentru că la 
prima licitaţie, participanţii din prima etapă nu au îndeplinit condiţiile pe care noi le-
am cerut. Am avut a doua etapă unde a fost adjudecată de către Hypo Investmentbank 
această achiziţie de împrumut. Legat de comisionul de rambursare, cred că am fost 
destul de explicit. Noi încă din faza de gândire a caietului de sarcini,  am eliminat din 
start orice rambursare. Este adevărat că asta s-a întâmplat în negocierea pe care noi am 
avut-o cu reprezentanţii băncii, pentru că dumnealor au venit cu comisioane de 
rambursare, noi n-am fost de acord de la început şi le-am eliminat.  Deci în procesul de 
negociere au fost eliminate. Singurul comision care a fost şi în ofertă este acest 
comision de acordare pe care îl vom da numai după semnarea contractului şi după 
obţinerea avizului de la Comisia de Autorizarea Împrumuturilor Locale. Celelalte 
clauze le-am discutat cu dvs. şi în ianuarie. Este adevărat, am modificat tragerile ca 
urmare a faptului că noi avem perioadă de graţie pe  trei ani, şi dacă observaţi, şi 
tragerile s-au decalat faţă de ce discutasem în ianuarie pentru că în acest an maxim 
dacă putem să mai tragem tranşa minimă de 200 mii euro, deci este posibil să nu a 
tragem nici pe asta depinde de momentul adjudecării licitaţiei pentru execuţia 
lucrărilor, de execuţia lucrărilor în sine, dar aici probabil că în momentul când vom 
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semna contractul vom stipula exact perioada de graţie, deci la data semnării 
contractului. Deocamdată am luat trei luni, ţinând cont că suntem în trimestrul în care 
suntem. 

D-na Secretar: 
Din punct de vedere al condiţiei de legalitate, ceea ce a invocat dl. Boboc  este o 

chestiune ce este redată de legislaţia curentă, deci ultima modificare apărută şi pe care 
contractul o deduce, dacă aţi văzut, în art. 23.4 scrie clar că legislaţia aplicabilă acestui 
contract este legislaţia română. Ca atare, orice modificare pe care noi vrem s-o 
promovăm în acest  contract, se poate face după încheierea contractului, prin orice act 
adiţional care va fi supus tot aprobării dvs.   Pe de altă parte vă învederez că acest 
contract, dacă  vă aduceţi aminte, a fost introdus în şedinţa consiliului, a suportat 
destul completări şi modificări chiar la propunerea consilierilor locali. Partea 
contractantă a acceptat toate clauzele pe care noi le-am impus, în plus chiar  la art. 12 
din contract unde avem acele declaraţii şi garanţii veţi vedea că orice modificare a 
contractului legată de legislaţie sau alte elemente continue, deci ceea ce înseamnă şi 
plăţile, inclusiv obligaţiile generale, pot fi rediscutate, reluate şi renegociate în 
condiţiile contractului. În momentul de faţă contractul respectă condiţia de legalitate pe 
care dvs. aţi avut-o în vedere la data la care aţi aprobat iniţial.  

D-ra Preşedintă: 
Oricum la art.  3, primarul fiind împuternicit să facă  toate demersurile necesare 

în vederea semnării, în moementul în care va fi avizat şi la Ministerul Finanţelor 
Publice, se va rediscuta această problemă, dl. Viceprimar Dincă fiind negociator şi 
fiind prezent la aceste discuţii, şi-a însuşit acest punct de vedere.   

O chestiune formală pe care Secretarul Municipiului  şi-a însuşit-o ca problemă 
de legalitate, care nu schimbă cu nimic actul nostru, am solicitat ca atât în art. 1 cât şi 
în art. 2, având în vedere  că Hypo Investmentbank este trecută cu majuscule, şi 
cealaltă parte contractantă adică Municipiul Craiova, să fie trecută cu majuscule, 
părţile fiind pe   poziţie de egalitate juridică. S-a însuşit. 

Vă supun votului proiectul de hotărâre cu această mică problemă de 
tehnoredactare care a fost însuşită de executiv. Cine este pentru?     

Art.1. Se aprobă încheierea, de către MUNICIPIUL CRAIOVA cu HYPO 
INVESTMENTBANK AG a contractului de împrumut bancar, pentru finanţare 
rambursabilă externă de 11.676.010 Euro, pentru o perioadă de 20 de ani, în 
vederea asigurării finanţării obiectivului de investiţii de interes public local din 
municipiul Craiova „Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central”, 
prevăzut în anexa nr.1 (inclusiv anexele 1A - 1E la contract) care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă încheierea acordului de garantare prin veniturile proprii ale 
MUNICIPIUL CRAIOVA, prevăzute la art.5 alin.(1) lit.a) din Legea nr.273/2006 
şi de garanţie reală mobiliară, prevăzut în anexa nr.2 (inclusiv anexele 2A - 2B la 
acord) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să facă toate demersurile 
necesare în vederea semnării şi să semneze contractul de împrumut şi acordul de 
garantare a contractului de împrumut menţionate mai sus, precum şi orice alte 
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cereri sau documente în temeiul, în executarea sau în legătură cu acestea şi să ia 
toate măsurile necesare, în vederea executării contractului de împrumut şi a 
acordului de garantare a acestuia. 

Art.4.  Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.1/2010. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii şi HYPO INVESTMENTBANK 
AG vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu unanimitate de 
voturi. 
 
                                                                                 

               

      D-ra. Preşedintă: 

      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 08.09.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
 
 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, 
Bianca-Maria-Carmen Predescu Nicoleta Miulescu 

 
 

 

 

 

 
 ÎNTOCMIT, 
 Tudosie Ramona 


