ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind diminuarea marjei de dobândă la contractul de credit – Linie de
finanţare nr.264/17438/19.07.2007 încheiat cu Banca Comercială Română

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova şi
Raportul Direcţiei Economice nr. 6089/24.03.2017;
- Prevederile cap.IV din Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile adresei nr.1882/20.03.2017 a Băncii Comerciale Române S.A.
In temeiul prevederilor art.91 alin.3 lit.b şi ale art.97 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre;
Art.1. Se aprobă diminuarea marjei de dobândă la împrumutul intern în
sumă

de

39.500.000

Euro

acordat

în

baza

contractului

de

credit

nr.264/17438/19.07.2007 încheiat cu Banca Comercială Română, de la Euribor
1 M + 4,15 pp/ an la Euribor 1 M + 2,5 pp pe an.
Dobânda de Euribor 1 M + 4,15 pp pe an, a fost stabilită prin Actul
adiţional nr.264/17438/J/02.08.2013 la contractul menţionat.
Art.2. Serviciul anual al datoriei publice se va diminua în mod
corespunzător în bugetul propriu al judeţului.

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova să
semneze actul adiţional la contractul de credit încheiat cu Banca Comercială
Română, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre produce efecte asupra rambursării creditului
după încheierea actului adiţional menţionat la art.3.
Art.5.

Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului

judeţului Prahova, în termenul prevăzut de lege, Preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova şi Prefectului Judeţului Prahova.

PREŞEDINTE
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Mihail Pavel

Ploieşti, 30 mar 2017
Nr. 052

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind diminuarea marjei de dobândă la contractul
de credit – Linie de finanţare nr.264/17438/19.07.2007 încheiat cu
Banca Comercială Română
Prin contractul de credit - Linie de finanţare nr.264/17438/19.07.2007,
Consiliul Judeţean Prahova a împrumutat suma de 39.500.000 Euro pentru
realizarea de proiecte de investiţii. Dobânda curentă aplicabilă pentru acest
împrumut a fost Euribor 1 M + 2,5 pp pe an.
Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Prahova nr. 83/27.06.2011 şi
nr.91/10.06.2013

împrumutul în sumă de 39.500.000 Euro a fost rescadenţat,

ultima dobândă aplicabilă fiind de Euribor 1 M + 4,15 pp pe an.
Prin adresele nr.4991/10.03.2017 şi nr.5700/20.03.2017 Consiliul Judeţean
a solicitat o marjă de dobândă de Euribor 1 M + 2 pp pe an, Banca Comercială
Română propunând prin adresa nr.1712/17.03.2017 diminuarea marjei de dobândă
la nivelul Euribor 1 M+ 2,9 pp.
Având în vedere negocierile purtate cu Banca Comercială Română

propun

încheierea unui act adiţional de diminuare a dobânzii de la Euribor 1 M + 4,15 pp pe
an la Euribor 1 M + 2,5 pp pe an.
Faţă de cele prezentate se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREŞEDINTE
Bogdan Andrei Tudor

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 6089/24.03.2017

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind diminuarea marjei de dobândă la contractul de credit
Linie de finanţare nr.264/17438/19.07.2007 încheiat cu Banca Comercială Română

Prin H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, a Normelor şi procedurilor privind autorizarea,
contractarea sau garantarea de împrumuturi de către unităţile administrativ-teritoriale, în anul
2007 s-a aprobat contractarea unui credit cu Banca Comercială Română S.A. în sumă de
39.500.000 Euro cu o maturitate de 12 ani, iar în anii 2011 şi 2013 s-a rescadenţat linia de
finanţare prin actele adiţionale DM nr.264/17438/H/30.08.2011 şi nr.264/17438/J/02.08.2013,
prelungindu-se perioada de graţie şi perioada de creditare cu câte 2 ani, maturitatea creditului
fiind în anul 2023.
Analizând piaţa financiară la această dată cu privire la nivelul dobânzilor practicate de
instituţiile bancare, am contactat Banca Comercială Română S.A. prin adresele
nr.4991/10.03.2017 şi 5700/20.03.2017 solicitând reducerea marjei de dobândă de la Euribor
1 M + 4,15 pp pe an la Euribor 1M + 2 pp pe an.
In urma negocierilor cu Banca Comercială Română S.A. s-a propus diminuarea marjei
de dobândă la rata iniţială, respectiv Euribor 1M + 2,5 pp pe an, costul total al creditului
reducându-se cu aproximativ 5.758 mii lei.
Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile legale în vigoare, am
întocmit prezentul raport, pentru a însoţi proiectul de hotărâre elaborat.
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