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             H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea nivelului comisionului de risc în procent de 0,5%  pentru finanțarea proiectului Reabilitarea 

și/sau extinderea alimentării cu apă, a stațiilor de tratare, a rețelelor de distribuție, a colectării și epurării apelor 

uzate din cadrul rețelelor de distribuție, a colectării și epurării apelor uzate din cadrul rețelelor regionale de apă 

și canalizare din județele Cluj și Sălaj, și aprobarea constituirii fondului de risc într-un cont distinct deschis la 

Trezoreria Operativă Huedin în cuantum de 19.071 lei,  aferent împrumutului garantat de U.A.T Oraș Huedin 

aflat în sold la data de 30.09.2020. 

 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020. 

Având în vedere adresa nr 3271/12.10.2020 a Camerei de Conturi Cluj referitoare la Decizia nr.45/1 de 

prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.45/19,11,2019 la pct.I.7 “Conducerea 

entitatii va dispune masuri pentru constituirea fondului de risc in afara bugetului local pentru acoperirea 

riscurilor financiare care decurg din garantarea de către entitate, a împrumutului contractat de Compania de Apă 

Someș”SA.  

Ținând seama de adresa nr. 417/15.10.2020 emisă de Asociația Regională de Dezvolare a Infrastructurii 

din Bazinul Someș-Tisa înregistrată sub nr.7915/15.10.2020, prin care ne comunică raportarea la 30.09.2020 a 

tragerilor și comisioanelor aferente împrumutului POS Mediu acordat Companiei de Apă Someș de către B.E.I., 

am întocmit Situația datoriei publice locale (garantată) a UAT Oraș Huedin la data de 30.09.2020, soldul 

împrumutului de rambursat garantat de orașul Huedin fiind de 782.505 Euro. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 30 din 27.02.2009 (anexa nr. 12.2), s-a aprobat Acordul 

Direct încheiat între Banca Europeană de Investiții, Consiliul Local Huedin, Asociația Regională pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa și Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca. 

Prin Hotărârea Consiliului Local Huedin nr. 125 din 25.09.2009 s-a aprobat Convenția privind Acordul 

direct încheiat cu Banca Europeană de Investiții nr. 2082 din 26.02.2010 (anexa nr. 12.3). Convenția semnată de 

9 autorități locale (inclusiv Orașul Huedin) implicate în proiectul  ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de 

apă/apă uzată din județele Cluj/Sălaj”  este încheiată la nivelul Asociației Regionale pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, și stabilește că ”...fiecare asociat se obligă să achite suma 

solicitată, indiferent de cel care a primit solicitarea, în mod proporțional cu valoarea creditului care îi va reveni 

fiecărui asociat.” Totodată se stabilește în mod proporțional valoarea creditului care îi va reveni fiecărui asociat, 

pentru Orașul Huedin fiind stabilit un procent de 5,64% din credit, adică suma de 1.423.986 euro. 

Luând în considerare referatul  nr. 8171/22.10.2020 înaintat de Pandrea Rodica în calitate de Director 

ex. economic în cadrul Direcției Economice a Orașului Huedin, prin care propune aprobarea Nivelului 

comisionului de risc in procent de 0,5% aferent imprumutului contractat de Compania de Apă Someș SA Cluj-

Napoca in baza Contractul de finanțare nr. 2007-0403 din 22 iulie 2009 cu Banca Europeană de Investiții în 

valoare de 25.300.000 euro, pentru finanțarea proiectului Reabilitarea și/sau extinderea alimentării cu apă, a 

stațiilor de tratare, a rețelelor de distribuție, a colectării și epurării apelor uzate din cadrul rețelelor de distribuție, 

a colectării și epurării apelor uzate din cadrul rețelelor regionale de apă și canalizare din județele Cluj și Sălaj, 

inclus în Programul Operațional Sectorial pentru Mediu, având perioada de grație 22.07.2009-20.11.2013, 

perioada de rambursare fiind 20.12.2013-20.12.2028 garantat de catre Orasul Huedin, respectiv aprobarea 

constituirii fondului de risc într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Huedin în cuntum de 19071 lei 

aferent imprumutului garantat de UAT Oras Huedin aflat în sold la 30.09.2020. 

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 8239/22.10.2020 înaintat de primar și avizat de comisia 

pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.10.2020. 

In temeiul prevederilor art.64, alin.(3) şi (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările si completările ulterioare, art. 129, alin.1, 2, lit.d, alin. 4, lit.a, alin.7, lit.h, art.139, și art. 196, 

alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 

      

 



H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.Se aprobă Nivelul comisionului de risc îin procent de 0,5% aferent imprumutului contractat de 

Compania de Apă Someș SA Cluj-Napoca în baza Contractul de finanțare nr. 2007-0403 din 22 iulie 2009 cu 

Banca Europeană de Investiții în valoare de 25.300.000 euro, pentru finanțarea proiectului Reabilitarea și/sau 

extinderea alimentării cu apă, a stațiilor de tratare, a rețelelor de distribuție, a colectării și epurării apelor uzate 

din cadrul rețelelor de distribuție, a colectării și epurării apelor uzate din cadrul rețelelor regionale de apă și 

canalizare din județele Cluj și Sălaj, inclus în Programul Operațional Sectorial pentru Mediu, având perioada de 

grație 22.07.2009-20.11.2013, perioada de rambursare fiind 20.12.2013-20.12.2028, garantat de către Orașul 

Huedin; 

Art.2. Se aprobă constituirea fondului de risc într-un cont distinct deschis la Trezoreria Operativă Huedin 

în cuantum de 19.071 lei aferent împrumutului garantat de U.A.T Oraș Huedin aflat în sold la data de 

30.09.2020. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția economică din cadrul 

Primăriei Orașului Huedin. 

 

Nr.133/23.10.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3  

        Votat pentru:   12 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Buzaș-Fekete Maria                                 Cozea Dan 


