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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  
 
 

PROCES VERBAL 

AL ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.01.2010 

 

 

 

 

 
  
 Dl. Director Mischianu:  
       Vă rog să luaţi loc în sală pentru a putea face prezenţa. Dintr-un total de 27 de 
consilieri, sunt prezenţi 25, 2 absenţi: d-na Gheorghe Ana şi dl. Nedelescu Gheorghe. 
Potrivit prevederilor regulamentului şi a Legii nr. 215/2001 republicată şedinţa 
întruneşte condiţiile legale pentru a-şi putea desfăşura lucrările. 
     Invit pe dl. consilier Albăstroiu să preia conducerea şedinţei. 
     Dl. Preşedinte: 
  Bună ziua , doamnelor şi domnilor. Vă urez „La mulţi ani”, multă sănătate dvs. 
cât şi întregii comunităţi craiovene.  
      Prin dispoziţia nr. 10283/18.01.2010, 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 21.01.2010, ora 10,00 în Sala Mare a 

Primăriei Municipiului Craiova. 

 

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului având ca obiect 

împrumutul bancar de 20.000.000 Euro pentru o perioadă de 20 de ani, în 

vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes public local 

din municipiul Craiova şi a acordului de garantare a contractului de 

împrumut. 
 
     Dau cuvântul dl. Director Mischianu, să vă prezinte modificările. Sunt două 
variante de proiect, una pe care am avut-o noi pe stick şi cealaltă care ca formă s-a 
modificat puţin.    
     Dl. Director Mischianu:  
     Urmare  discuţiei pe care am avut-o cu reprezentanţii Hypo Investmentbank, am 
stabilit de comun acord ca proiectul de hotărâre să  sune în felul următor: 
Art.1. Se aprobă încheierea de către Municipiul Craiova cu HYPO Investmentbank 

AG a contractului de împrumut bancar pentru o finanţare rambursabilă externă 



Ramona-sapl 6/-     sed extraord. 21.01.2010                                                                  2                                                                 FP 43-04, ver. 1 
  

de 20.000.000 euro pentru o perioadă de 20 de ani, în vederea asigurării 
finanţării unor obiective de investiţii de interes public local din municipiul 
Craiova, 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 
Municipiului Craiova prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 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 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul pentru 
Achiziţii Obiective de Interes Public, Tehnică şi Investiţii, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     V-am înaintat proiectul de hotărâre în forma convenită, în xerocopie, pentru a-l 
avea în faţă şi a vota în consecinţă.  
     Dl. Preşedinte: 
     În urma acestor precizări, permiteţi-mi să supun la vot ordinea de zi. Cine este 
pentru? Votat cu unanimitate de voturi.  
     Vom trece la discuţii. Vă rog să vă înscrieţi la cuvânt.  
     Dl. Boboc: 
     În primul rând aş dori să întreb dacă condiţiile de acordare sunt negociate sau se 
mai poate discuta pe condiţiile de acordare. 
     Dl. Director Mischianu:  
     Este vorba de licitaţie publică, face parte integrantă din oferta de adjudecare, au fost 
discutate condiţiile şi clauzele contractuale, aşa cum v-am prezentat şi în rapoartele  de 
specialitate. 
     Dl. Boboc: 
     Eu aş fi avut două observaţii. O observaţie cu privire la posibilitatea rambursării 
anticipate care este o condiţie restrictivă prevăzută în contract. Deci în condiţiile în 
care noi peste 10 ani dorim să rambursăm suma şi să facem un alt credit, se precizează 
în contract că nu avem voie să împrumutăm, decât să folosim surse proprii, se ştie.  Mi 
se pare o condiţie restrictivă. Nu ştiu dacă se mai poate sau nu se mai poate discuta, dar 
mi se pare că nu este normal. Dacă peste 10 ani dorim să luăm un  nou credit şi mai 
avem aici de plătit nu ştiu cât şi vrem să plătim această sumă care a mai rămas şi să 
continuăm să facem alte investiţii, ar trebui să permită contractul să pot să iau acest 
credit să  refinanţez ce am luat şi să pot să dezvolt. Este o propunere, dacă nu se mai 
poate, nu se mai poate, nu este nici o problemă. 
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     A doua problemă. Mi se pare totuşi comisionul de acordare, chiar dacă este 1%, la 
această sumă este cam mare. Este 200  de mii de euro comision de acordare. Dacă se 
mai poate discuta sau face ceva este bine ca cei care au fost împuterniciţi, să analizeze 
aceste probleme.  
     Ar mai fi fost problema EURIBOR- ului, dacă se ia la data, în luna în care se 
încheie contractul sau se ia pe mai multe luni, o medie care nu este precizată în 
contract, dar probabil că sunt probleme tehnice care se discută la încheierea 
contractului de către  cei care sunt împuterniciţi să facă acest lucru. Acestea au fost 
observaţiile.  
     Dl. Director Pascu: 
     Vreau să vă spun că rambursarea anticipată este o singură condiţie n contractul pe 
care vi l-am propus spre dezbatere şi anume că această rambursare să fie notificată cu 
cel puţin 30 de zile şi să fie făcută la o dată de rambursare. Deci nu este vorba de alte 
costuri sau altceva, în condiţiile în care noi dorim să facem această rambursare.   
     Legat de al doilea punct pe care dvs. l-aţi ridicat în ceea ce priveşte comisionul de 
acordare a împrumutului de 1% acesta a făcut obiectul licitaţiei şi el nu poate fi 
negociat. Poate că era bine să vă prezint la început, înainte de a începe discuţiile, 
câteva date legate de acest contract de împrumut şi atunci probabil că erau şi mai 
puţine discuţii. Dacă dvs. îmi daţi voie eu vi le pot prezenta acum.  
     Dl. Boboc: 
     La punctul e spune împrumutatul nu va avea dreptul să reîmprumute sumele 
rambursate anticipat.  
     Dl. Director Pascu: 
     Este vorba de altceva. Eu nu am voie să împrumut sumele pe care le primesc de la 
dumnealor să le dau la altcineva să le dau la o regie sau la alt agent economic. Aşa 
spune, nu va avea dreptul să reîmprumute sumele rambursate anticipat, adică, i le.-am 
rambursat nu le mai reîmprumut, nu mai le iau înapoi, nu le mai cer încă o dată. Avem 
reprezentanţii băncii şi dumnealor pot să confirme atât pe linie economică cât şi pe 
linie juridică.  
     Dacă îmi daţi voie să vă prezint câteva date legate de contract, că este mai bine să 
ştiţi de la început anumite date, poate că nu mai apar discuţii. După cum ştiţi, prin 
hotărârea de consiliu nr. 384/2009 s-a aprobat contractarea unui împrumut  pentru 
realizarea unor investiţii publice de interes local. La momentul respectiv şi în 
momentul de faţă sunt anexe la contract cele două investiţii mari Acqua Land din 
Lunca Jiului şi pavilionul expoziţional din târgul de săptămână. În urma acestei 
hotărâri s-a trecut la organizarea licitaţiei pentru adjudecarea acestui contract. S-a 
organizat o primă licitaţie, vreau să vă spun că am avut un singur participant, în speţă 
Hypo Investmentbank din Austria. Nu a participat nici un agent comercial, nici o bancă 
din România. Am repetat licitaţia pentru a doua oară unde am avut participarea şi a 
Băncii Comerciale Române. În urma analizării ofertelor a fost  declarată câştigătoare 
oferta băncii Hypo Investmentbank   de la Viena din următoarele considerente: în ceea 
ce priveşte dobânda, noi am pus-o ca şi condiţie de acordare a împrumutului, deci noi 
am fost cei care am cerut această condiţie, împrumutul fiind în euro şi dobânda să fie 
euribor la 3 luni, că aţi avut o întrebare dl. Boboc, legată de când se ia dobânda, deci 
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euriborul la 3 luni.  Se găseşte pe site-ul care este indicat şi în contract. Aşa cum avem 
şi n contractul cu BRD -  roborul la 3 luni, şi aici avem euribor-ul la 3 luni, deci 
aceasta este partea variabilă a dobânzii, partea fixă fiind licitaţia dintre cei doi 
ofertanţi. BCR a venit cu o dobândă de 5,3% care se adăuga la această parte variabilă 
euribor la 3 luni, iar Hypo Investment a venit cu o dobândă de 4,25%. Comisioane de 
acordare: BCR de 0,5% care însemna 100 de mii de euro, Hypo Investment a venit cu 
un comision de acordare de 1% care însemna 200 mii de euro. Dintre cele două făcând 
calculele comisia de evaluare a ofertelor, mergând pe costul împrumutului, a ieşit o 
diferenţă de rambursat de 2 milioane de euro între Hypo Investment şi BCR şi în aceste 
condiţii s-a declarat câştigătoare oferta Hypo Investment pe care dvs. o aveţi în faţă şi 
aveţi contractul de împrumut cu anexele ataşate. De asemenea, aşa cum ştiţi, fiind un 
împrumut contractat de către autoritatea locală, el nu poate să capete garanţii de stat  şi 
noi putem garanta cu veniturile proprii. Avem şi anexă la contract acordul de garantare 
a împrumutului din veniturile proprii şi valoarea reală mobiliară însemnând conturile 
pe care noi le avem la Trezorerie. Cred că nu vom ajunge niciodată în această situaţie, 
dar ca o măsură de garanţie a unei bănci care acordă un împrumut, îşi ia absolut toate 
măsurile legale şi posibile. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Referitor la cifrele spuse de dl. Pascu, aş vrea să spun un lucru care a ieşit în mod 
clar din cele prezentate. Cred că este o afacere bună şi pentru noi şi pentru bancă, dar 
mai ales pentru noi pentru că este o diferenţă de 2 milioane de euro între ceea ce avem 
noi de hotărât astăzi şi ceea ce ni se oferea pe piaţa internă bancară. Înainte să 
deschidem ofertele am tras cu ochiul să vedem şi ce portofoliu are această bancă şi am 
descoperit că la ea a apelat şi Petrom pentru câteva sute de milioane, şi Consiliul 
Judeţean Braşov, şi Poşta Română şi alte societăţi comerciale  foarte importante care 
au luat sume cu mult mai mari decât ale noastre.  Cred că va fi un succes acest 
împrumut în condiţiile în care şi noi vom fi foarte atenţi în executarea lui. 
     D-ra Predescu: 
     Cu privire la interpretarea termenilor, sunt câţiva termeni care eu consider că, în 
beneficiul ambelor părţi, dar în primul rând din punctul nostru de vedere,  ar necesita o 
lăcurire în art. 1 care realizează acest lucru. Referindu-ne la art. 3.1 în care despre 
cererea de tragere se face vorbire şi se foloseşte termenul de formă şi conţinut 
satisfăcător al documentelor, pe care noi le înaintăm în calitate de împrumutător, iar 
împrumutatul le apreciază ca fiind satisfăcătoare, în aceste condiţii eu consider că este 
necesar să se precizeze prin acordul părţilor ce se înţelege prin formă şi conţinut 
satisfăcător al documentelor pentru că dacă aprecierea nu este realizată de comun 
acord, ea va cădea în realizarea contractului, doar în sarcina trasului, adică a 
împrumutătorului şi în aceste condiţii noi putem să înaintăm documente pe care ei să le 
considere nesatisfăcătoare din punctul lor de vedere, dar ele sunt satisfăcătoare atât în 
formă cât şi în conţinut în raport de legislaţia română din punctul nostru de vedere. 
Este foarte adevărat că legea aplicabilă în tot cuprinsul actului se arată că este legea 
română, dar atâta timp cât părţile nu sunt ambele române şi se referă la legislaţii 
diferite atât la legea română, cât la legea austriacă, trimiterea la directive, se înţelege 
foarte bine că referirea se face la reglementările comunitare care nu decurg doar din 
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regulamente şi directive care ar fi incidente, ci şi din convenţii ale statelor membre ale 
Uniunii Europene la care noi suntem parte, consider că în beneficiul ambelor părţi este 
necesară această explicaţie.  
     A doua problemă, poate de mai mică importanţă care necesită o lămurire şi poate 
aici s-ar înţelege despre ce este vorba, la 4.1.1. este vorba despre ce se înţelege prin zi 
lucărtoare pentru că cererea de tragere poate să ajungă la tras, la împrumutător, doar 
într-o zi lucrătoare pentru ca acesta să o ia în seamă. Ori calendarul zilelor libere 
pentru cele două ţări este diferit. În aceste condiţii consider că o anexă la contractul de 
împrumut trebuie să fie şi calendarul zilelor libere din cele două ţări atâta timp cât 
contractul are un caracter internaţional, pentru că chiar dacă noi ne-am referi la 
sărbătorile religioase  catolice, în afară de acestea Austria are şi alte sărbători sau nu 
tuturor sărbătorilor religioase le dă relevanţă de zi liberă. Pe cale de consecinţă, o astfel 
de anexă este necesară pentru a lămuri ce înseamnă zi lucrătoare şi respectiv zi liberă, 
cu ctât mai mult cu cât şi 4.1.4. se referă tot în aceşti termeni la un calcul al modificării 
unilaterale a calendarului.  
     La art. 6.2 se face referire la jurisdicţie relevantă. Ce se înţelege prin jurisdicţie 
relevantă? Pornesc în această analiză şi această dorinţă care este legitimă din punctul 
nostru de vedere pentru că ţine de condiţiile contractului şi executarea lui, 
interpretarea, orice incidente cu privire la contract, atâta timp cât chiar dacă este legea 
română legea aplicabilă contractului, se observă că părţi din contract, clauze din 
contract, au ca sistem de referinţă un altul, respectiv orele în acest contract se 
calculează în funcţie de ora oficială a Austriei, ora Vienei, şi nu funcţie de ora 
României, ora Bucureştiului, chiar dacă legea aplicabilă este legea română. 
      Moneda de plată este euro care este monedă de plată oficială a Austriei şi în 
Uniunea Europeană, dar în cele 16 state părţi la tratatul euro, nu şi pentru toate statele 
membre ale Uniunii Europene printre care România, la data încheierii 
contractului.Limba de redactare este limba engleză care terţă faţă de părţile din 
contract. Faţă de toate aceste argumente care în condiţiile comerţului internaţional sunt 
luate ca elemente relevante în definirea jurisdicţiei aplicabile şi legii aplicabile, pe cale 
de interpretare se poate considera că jurisdicţie relevantă în afară de jurisdicţia română 
şi a Uniunii Europene în care actele obligatorii sunt parte integrantă din dreptul intern, 
ar mai fi şi o alta aplicabilă contractului. Ori trebuie să lămurim această problemă.  
     La art. 8.1 se face referire la băncile de referinţă în momentul în care se stabileşte 
rata de schimb. Ce se înţelege prin bănci de referinţă? Avem în vedere un sistem de 
bănci din Austria, din România sau altele, sau ne referim la Banca Centrală Europeană 
la care noi ca stat membru, suntem parte la politicile acesteia căci politica monetară 
comună ţine de competenţele exclusive ale uniunii, dar nu ţine şi de plăţile pe care noi, 
ca stat care nu suntem parte la tratatul euro, nu suntem obligaţi în prezent să le 
executăm.  Iar ca şi o chestiune pe care eu consider că este o clauză, ţine de modul cum 
s-a negociat, dar cred că s-ar putea evedea, art. 15.12 lit. a, am în vedere accelerarea 
executării contractului,  ne ducem la acel moment şi accelerarea  executării 
contractului are drept consecinţă la punctul a anularea contractului de îndată, după 
notificare. Momentul notificării este diferit. Unul este momentul emiterii notificării şi 
de către împrumutător şi altul este momentul  primirii notificării de către împrumutat. 
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Ori pentru ca această sancţiune, pentru că ea este o sancţiune,  a anulării să opereze, ea 
nu poate să opereze decât după ce a ajuns la cunoştinţa împrumutatului. Ca atare 
trebuie precizat că această consecinţă  decurge în momentul primirii notificării de către 
împrumutat. Nu este o sancţiune prea mare  ca anularea să opereze de îndată din 
momentul primirii notificării, după judecata mea, pentru că în contract scrie decât 
momentul notificării sau se poate introduce, se poate prevedea un termen, pentru că ei 
au avut în vedere “de îndată”, un termen rezonabil de 24 de ore în care şi împrumutatul 
poate în această procedură de accelerare să ia toate măsurile pentru remedierea 
întârzierilor, pentru că procedura de accelerare intervine în această situaţie. 
     Dl. Director Mischianu:  
     Sunt explicaţii de dat şi pe probleme juridice, pe care vi le voi da eu, şi economice, 
şi fiindcă sunt invitaţi şi reprezentanţii lui Hypo Investment, o să-i rog şi pe dânşii să 
facă câteva precizări.  Întâi de toate trebuie să aveţi în vedere că legea română cu 
privire la aplicabilitate în contractul de împrumut se aplică în mod prioritar, clauză 
inserată în mod concret în contract, iar dvs. trebuie să aveţi în vedere reglementările 
legislaţiei specifice  în baza căruia s-a aprobat acest contract de împrumut. Prin 
raportare la legea contenciosului, orice act administrativ, respectiv contractul care face 
parte din hotărârea ce va fi adoptată  este asimilat actului administrativ. Din punctul 
acesta de vedere raportat la O.G. 34/2006, legea achiziţiilor publice, acestea au fost 
condiţiile necesare şi obligatorii pentru aprobarea  contractului de împrumut. 
     Cu privire la zilele lucrătoare, la care dvs. veniţi cu o propunere, asta ar însemna să 
avem o anexă f la contract. Este imposibil. Ori luăm ca dată de referinţă sărbătorile 
legale din România, fie avem sărbătorile legale din Austria şi plus că avem o marjă de 
10 zile lucrătoare. Cred că putem să ne încadrăm în acest termen. 
     Dl. Viceprimar Dincă: 
     Problema, aşa cum am spus-o înainte de a face d-ra Bianca Predescu observaţiile, se 
raportează la executare. Am spus-o că va fi un  succes mai ales pentru noi în măsura în 
care vom executa cu atenţie acest contract. Bineînţeles că unde sunt doi jurişti sunt trei 
păreri. Ideea este  în felul următor. Putem să facem discuţii dacă să ne raportăm la ora 
României sau ora Austriei, care este diferenţă de o oră. Cu siguranţă noi lucrăm opt ore 
aici şi opt ore se lucrează în Austria, cu diferenţă de o oră. Cred că în cele şapte ore în 
care lucrăm în comun, avem timp să înaintăm acea cerere. Este o diferenţă de o oră, 
dar cred că nu împietează asupra aprobării acestui contract. S-a mai ridicat problema 
limbii, că este în limba engleză, o limbă care nu este oficială nici în România, nici în 
Austria. Când acordul părţilor este prevăzut în legea română printr-un act normativ în 
Codul Civil că este legea lor, acest contract este acordul părţilor, este legea celor două 
părţi, iar cum în acest contract este  prevăzut că este aplicabilă limba română, 
interpretări pot să existe de tot felul, dar cred că dreptul comun  în materie este dreptul 
român, dacă se va interpreta acest contract într-un fel sau altul. 
     Referitor la alte aspecte care au fost ridicate aici de interpretare sau de posibilitate 
de refuz, în măsura în care împrumutătorul consideră că nu sunt actele pe care le 
consideră de regulă necesare, cu siguranţă că vor fi foarte multe trageri şi dacă la prima 
tragere poate există neînţelegeri, pot exista, nu avem un dubiu că nu pot exista 
neînţelegeri, cred că din acel moment la următoarele trageri, ambele părţi se vor 
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cunoaşte foarte bine, aşa încât nu va exista nici un impediment. Iar cu privire la acea 
accelerare, la acea anulare, poate să ne dea şi 24, şi 48, şi 72 de ore, în măsura în care 
nu ne mai dau banii, ce putem face  în acele ore, dacă ne dau acel termen de graţie în 
care să ne vină acea cerere. Pentru că pe noi ne interesează efectiv sumele de bani pe 
care le tragem. Eu cred că este un contract facil pentru ambele părţi.  
     Dl. Marinescu: 

     Informaţia pe care noi am primit-o, în opinia mea, este suficient de clară. Am dorit 
la momentul acela să solicit exact explicaţiile care au venit din partea d-lui director 
Pascu şi din partea d-lui viceprimar Marinică Dincă pe care le-am considerat utile nu 
numai pentru noi, dar având în vedere că această şedinţă este televizată şi urmărită de 
obicei de către locuitorii Craiovei, m-am gândit că pentru transparenţă este foarte bine 
ca aceste informaţii să ajungă şi la dânşii, ceea ce s-a întâmplat, deci vă mulţumesc.  
     Dl. Primar: 
     Eu nu am studiat contractul, nu am negociat cu banca austriacă, dar din discuţiile cu 
dl. Pascu, a reieşit un amănunt extrem de important pentru noi, Primăria Municipiului 
Craiova. Acest contract de împrumut se va desfăşura printr-o bancă comercială. Nu 
Hypo Investementbank ne va da bani în contul primăriei şi noi plătim. Această bancă 
comercială să nu perceapă comision. Înseamnă că rata de rambursare este influenţată 
de acest comision bancar care vine din partea unei bănci comerciale. Aici trebuia 
sesizat acest aspect şi îi rugăm pe dânşii, care acordă acest împrumut, cei care au 
negociat să fie atenţi la o bancă, eventual tot cu capital austriac şi fără comision, 
comision zero. Să rămânem pe dobândă, pe acel comision de 1% şi nu ştiu ce influenţă 
a mai fost.  Deci banii nu ne vin direct de la Hypobank. Asta trebuia sesizat. Dl. 
Director n-a spus, dar eu vă spun acum la toţi. Şi să ne explice domnii dacă se poate 
aşa ceva, să nu încărcăm rambursarea creditului cu încă 1% sau mai mult.  
     Dl. Director Pascu: 

     Având în vedere că Hypo Investmentbank nu are o susursală în România, iar noi 
trebuie să facem plăţi, iar plăţile trebuie să le facem cu un agent bancar care îşi 
desfăşoară activitatea pe teritoriul României, noi am avut o discuţie preliminară cu 
reprezentanţii băncii, dumnealor au contactat bănci cu care colaborează, care au 
sucursale în Craiova şi care au spus că este o onoare pentru dumnealor să deruleze prin 
intermediul dânşilor acest împrumut, nepercepând nici un fel de comision, deci având 
comision zero atât la   plăţi, cât şi la încasări. Numai faptul că se face derularea, rulajul 
acestui împrumut prin dumnealor.  
     Dl. Primar: 
     Vrem să stipulaţi în contract obligaţia partenerului de a asigura derularea 
contractului printr-o bancă unde nu se percepe comision. Asta este singura rugăminte a 
noastră, în rest că este 8 seara, că este 9, că sărbătorim noi Paştele şi ei Crăciunul, n-are 
nici o relevanţă.  
     D-ra Predescu: 
     O singură problemă la proiectul în forma nouă care ne-a fost adusă. Înţelegem că a 
fost modificat art. 3 pentru că din text se observă acest lucru şi art. 1. Dar cu privire la 
art. 3, este o detaliere, care eu cred că trebuie, dacă mergem pe detaliere, trebuie 
completată în sensul că toate aceste alte acte avute în vedere expres în art. 3 ce 
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urmează a fi semnate de primar, nu pot modifica în conţinutul lor contractul de bază. 
Este corect dacă se scrie acest lucru.    
     Reprezentant Hypo Investmentbank: 
     A propos de întrebarea d-lui primar, banca noastră a făcut eforturi şi a vorbit cu 
parteneri de afaceri din România  de la care am primit scrisori adresate primăriei şi 
oferta dânşilor să deruleze contractul fără comision. Din păcate însă, pentru că aceasta 
nu a fost o condiţie în documentaţia de licitaţie ca noi să o prindem în contract, în 
oferta noastră nu este prinsă şi atunci nici acum nu putem să o prindem, mai ales că, de 
fapt, dânşii nu desfăşoară acest serviciu pentru noi, ci pentru primărie. Adică este un 
aspect de desfăşurare a finanţelor publice municipale de către primărie prin Trezorerie, 
şi pentru că este vorba de euro acum, respectiv printr-o bancă comercială. Şi atunci noi 
ne-am dat silinţa şi în continuare ne dăm silinţa să-i încurajăm pe dânşii să vă ofere 
condiţiile comerciale cele mai bune şi ce scrisori am primit până acum de la bănci, am 
dat mai departe, şi în sensul acesta putem să vă ajutăm şi dorim să vă ajutăm. Să 
prindem în contract în clipa asta, n-o să avem cum din două motive: nu a fost aprobat 
contractul la noi aşa şi nici nu a fost făcută oferta aşa. Şi ar fi, cred că extrem de greu 
este puţin spus, imposibil, din păcate, dar altfel, susţinem cu tot ce se poate pe acest 
aspect.  
       Referitor la punctul ridicat de d-ra Predescu, la art. 3 din proiectul de hotărâre. Nu 
este acolo nici o intenţie ascunsă ci strict faptul că în proiectul de contract prezentat 
dvs. există în continuare aspecte strict tehnice, de genul care sunt cele patru date de 
rambursare anuale care încă nu au fost stabilite, pentru că am înţeles că acolo primăria, 
în funcţie de fluxurile de numerar o să-şi aleagă datele respective  mai aproape de data 
semnării contractului. Adică noi nu avem nici o influenţă, pur şi simplu aşteptăm ca 
primăria să decidă care sunt datele trimestriale respective. Acesta, de exemplu, este 
unul din punctele pe care dl. Primar, atunci când semnează, o să-l completeze în 
contract. Celelalte documente despre care se face vorbire, sunt cererea de tragere şi 
orice fel de comunicări. Nu există altceva. Adică nu există în nici un fel intenţia să se 
încerce o modificare a contractului, pentru că, vă daţi seama, nici nouă nu ne-ar 
conveni să se modifice contractul fără aprobarea Consiliului Local. 
     Dl. Director Pascu: 

     Contractul se va semna după ce vom obţine acordul comisiei de avizare a 
împrumuturilor de la Ministerul Finanţelor. O dată semnat acest contract vom trece la 
selectarea băncii prin care se va derula acest contract. V-am spus, din informaţiile pe 
care le avem, agenţii economici nu ne percep comision, şi sigur aşa va fi din moment 
ce ne-au comunicat că nu ne vor percepe comision, dar noi vom opta prin ce agent 
bancar vom derula acest împrumut, adică banii vor veni prin bancă, apoi  se duc în 
Trezorerie şi noi îi folosim. Acesta va fi circuitul. Trezoreria nu operează cu valută, nu 
operează în euro, altfel, dacă opera, lucram direct cu Trezoreria. Nu se încalcă în nici 
un fel costurile contractului.  Rămân cele care sunt stabilite prin proiectul pe care vi l-
am dat. Convenţia n-o putem semna cu nici o bancă până când nu avem contractul 
aprobat în consiliu, apoi la comisia de autorizare a împrumuturilor şi după aceea 
trecem la încheierea convenţiei cu o bancă.  
     Dl. Preşedinte: 
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     În urma acestor explicaţii date de ambele părţi, ţi cerute de consilieri, trecem la vot. 
Cine este pentru aprobarea acestui contract în forma modificată? 
Art.1. Se aprobă încheierea de către Municipiul Craiova cu HYPO Investmentbank 

AG a contractului de împrumut bancar pentru o finanţare rambursabilă externă 
de 20.000.000 euro pentru o perioadă de 20 de ani, în vederea asigurării 
finanţării unor obiective de investiţii de interes public local din municipiul 
Craiova, 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 
Municipiului Craiova prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea 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 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. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul pentru 
Achiziţii Obiective de Interes Public, Tehnică şi Investiţii, Direcţia Juridică, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ şi Direcţia Proiecte, 
Programe de Dezvoltare, Tehnică şi Investiţii  vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

     În ansamblu, proiectul de hotărâre a fost aprobat, fiind votat cu 24 voturi pentru şi 1 
vot împotrivă (Cherciu). 
  

                                                                                                                                                                                                              

      Dl. Preşedinte: 
      Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de astăzi, 21.01.2010. Vă mulţumim 
pentru participare.  
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