
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

      PROIECT                    

         HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului de 
împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE 

Gruppe Bank AG  
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.02.2015;  

  Având în vedere raportul nr.30170/2015 al Direcţiei Economico – Financiare 
prin care se propune aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului de 
împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE Gruppe 
Bank AG; 
            În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.b art.45 alin.2, 
lit.b art.61 alin 2 şi art.115, alin.2, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

                                                    HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de disponibilitate a împrumutului pentru 

Facilitatea „B”, aprobată conform contractului de împrumut 
nr.167199/02.12.2010, încheiat între Municipiul Craiova şi HYPO NOE Gruppe 
Bank AG, modificat prin Actul Adiţional nr.33803/13.03.2012, până la 
31.12.2015, în vederea utilizării pentru cofinanţare a întregii sume prevăzute în 
contract. 

Art.2.  Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi HYPO NOE 
Gruppe Bank AG vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

             INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA SE APROBĂ, 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ P R I M A R, 
Nr. 30170/23.02.2015 Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 
 
 

R A P O R T 
privind prelungirea perioadei de  

disponibilitate până la 31.12.2015 a  
contractului de împrumut nr. 167199/02.12.2010 

modificat prin actul adiţional nr. 33803/13.03.2012  
 
 
 
 

Prin contractul nr. 167199/02.12.2010 modificat prin actul adiţional nr. 

33803/13.03.2012 s-a aprobat  contractarea de la HYPO NOE  Gruppe Bank 

AG a sumei de 20.000.000 Euro pentru a asigura cofinanţarea unor investiţii 

publice de interes local. Împrumutul la care facem referire este împărţit în 2 

facilităţi şi anume Facilitatea “A” pentru cofinanţare investiţie “Centru 

Multifucţional Craiova” în valoare de 11.676.010 Euro, ce este complet utilizată 

şi se află în acest moment în faza de rambursare şi Facilitatea “B” pentru 

cofinanţare investiţie “Craiova Water Park – Complex de Agrement Acvatic în 

Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” în valoare de 8.323.990 Euro. 

Perioada de disponibilitate a Facilităţii “B” este de până la 13.03.2015. 

Având în vedere că implementarea proiectului “Craiova Water Park – 

Complex de Agrement Acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” 

cofinanţat prin Facilitatea “B” contractată prin actul adiţional nr. 

33803/13.03.2012 de la HYPO NOE  Gruppe Bank AG prezintă întârzieri 

obiective în implementare, în momentul de faţă din suma contractată pentru 

Facilitatea “B” de 8.323.990 Euro s-au tras 5.868.660 Euro rămânând de tras 

suma de 2.455.330 Euro până la 13.03.2015. 



 Având în vedere cele de mai sus,  propunem Consiliului Local al 

Municipiului Craiova “aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a 

împrumutului pentru Facilitatea “B” aprobată conform contractului de împrumut 

nr. 167199/02.12.2010 modificat prin actul adiţional nr. 33803/13.03.2012 

până la 31.12.2015”, astfel încât să putem utiliza pentru cofinanţare întreaga 

sumă prevăzută în contract. 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Nicolae Pascu 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


