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HOTĂRÂREA NR. 290
privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc


pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu
a împrumutului în valoare de 35.598.016 lei contractat de


Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24 noiembrie
2022,


analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 26259/
17.11.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Administrare Buget
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu nr. 26260/ 17.11.2022
privind constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea
riscurilor financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu a împrumutului în valoare
de 35.598.016 lei contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A.,


ținând seama de:
- Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 300/ 22.12.2021 privind aprobarea


garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 33 milioane lei, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 109/ 13.05.2022 și completată prin Hotărârea
Consiliului Județean Sibiu nr. 141/ 26.05.2022,


- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7126 din 09 iunie
2022,


- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 7261 din 31
octombrie 2022,


- Încheierea Contractului de credit nr. 20220623039 din 27.06.2022, precum și a
Acordului de garantare nr. 20220623039/2 din 27.06.2022 cu Banca Comercială Română SA,


- Încheierea actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 la acordul de garantare nr.
20220623039/2 din data de 27.06.2022,


văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu,
în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (5), ale art. 139 alin.


(3) coroborat cu dispozițiile art. 178 alin. (1), ale art. 182, art. 191 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit.
d) precum și ale art. 196, art. 197, art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care a abrogat
prin art. 597 alin. (2) lit. e) Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. b), alin. (5) lit. a), art.
45 alin. (2), coroborat cu art. 98, art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. d), precum și art. 115 alin.
(1) lit. c), alin. (4), (5), (6) și art. 97 alin. (1),


având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/ 2007 privind
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile
capitolului IV din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 9/ 2007 privind
constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu
modificările și completările ulterioare,
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luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/ 1997,


ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, republicat, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. (1) Se aprobă constituirea fondului de risc pentru acoperirea riscurilor
financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu a împrumutului în valoare de
35.598.016 lei, contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A. de la Banca Comercială
Română S.A., în baza contractului de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului
adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022.


(2) Se aprobă nivelul comisionului de risc în cuantum de 2,67 %, aplicat la valoarea
împrumutului de 35.598.016 lei, respectiv suma de 950.467,03 lei, plătibilă în 36 rate lunare,
din care primele 35 de rate în sumă de 26.402,00 lei lunar și ultima rată, în sumă de 26.397,03
lei.


Art. 2. (1) Se aprobă Convenția de garantare a împrumutului menționat la articolul 1
alin. 1, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sibiu să semneze în numele și
pentru Garant - Județul Sibiu, convenția de garantare prevăzută la alin. 1.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele
Consiliului Județean Sibiu, Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.,
Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, precum
și Direcția economică din cadrul Aeroportului International Sibiu R.A..


Art. 4. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea
Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.


Adoptată în Sibiu, la data de 24 noiembrie 2022.


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu
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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
Anexa la H.C.J. Sibiu nr. 290/ 2022


CONVENȚIE


de garantare a împrumutului în valoare de 35.598.016 lei


Încheiată în baza Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 300/ 22.12.2021 privind
aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 33 milioane lei, modificată
prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 109/ 13.05.2022 și completată prin Hotărârea
Consiliului Județean Sibiu nr. 141/ 26.05.2022,


Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. ......./ 24.11.2022 privind
constituirea fondului de risc și aprobarea comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor
financiare ce decurg din garantarea de către Județul Sibiu a împrumutului în valoare de
35.598.016 lei contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A.,


Ținând cont de:


- Contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022 și actul adițional nr. 1 din
02.11.2022 la contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022 încheiate între
Aeroportul Internațional Sibiu R.A. și Banca Comercială Română S.A., precum și de


- Acordul de garantare nr. 20220623039/2 din 27.06.2022 și actul adițional nr. 1 din
02.11.2022 la acordul de garantare nr. 20220623039/2 din data de 27.06.2022,
încheiate între Județul Sibiu și Banca Comercială Română S.A.,


Județul Sibiu, în calitate de „Garant”, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul
Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, România, având CUI 4406223, reprezentată prin doamna
Daniela Cîmpean, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Sibiu, garantează un împrumut
în valoare de 35.598.016 lei contractat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A., în calitate de
„Garantat”, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, Nr.
73, Județ Sibiu, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/12/1992, CUI RO
2577146, reprezentată prin domnul Marius Ioan Gîrdea, în calitate de Director General.


Art. 1: Valoarea și obiectul garanției


1.1. Garantul garantează rambursarea împrumutului în valoare de 35.598.016 lei
acordat Aeroportului Internațional Sibiu R.A. de către Banca Comercială Română S.A., inclusiv
dobânzile, spezele și comisioanele aferente, conform prevederilor contractului de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr.1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022. Prezenta convenție constituie titlu executoriu fără îndeplinirea altor
formalități.
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Art. 2: Garanții


2.1. Garantatul se angajează irevocabil și necondiționat față de Garant să îndeplinească
următoarele:


2.1.1. Să utilizeze împrumutul numai pentru scopurile prevăzute în Hotărârea Consiliului
Județean Sibiu nr. 300/ 22.12.2021, cu modificările și completările ulterioare.


2.1.2. Să achite la scadență ratele de capital, dobânda, spezele și comisioanele aferente,
precum și alte cheltuieli conform prevederilor contractului de credit nr. 20220623039/
27.06.2022, și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr. 20220623039/
27.06.2022. În cazul în care Garantatul nu își va achita la scadență ratele de împrumut, dobânda,
spezele și comisioanele aferente și Garantul va achita sumele datorate de Garantat în baza
contractului de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la
contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022, atunci Garantatul va plăti Garantului, în contul
dedicat de la Trezoreria Municipiului Sibiu, pe lângă sumele datorate și dobânzile și penalitățile
de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea
creanțelor fiscale pentru orice sume plătite ca urmare a executării garanției emise de Garant.


2.1.3. Să înștiințeze în scris Garantul cu 15 zile lucrătoare înainte de data scadenței
despre imposibilitatea constituirii parțiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligațiilor
din contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr.1 din 02.11.2022 la
contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022.


2.1.4. Să întreprindă toate demersurile necesare precum și orice măsură considerată
necesară sau utilă în scopul asigurării resurselor necesare pentru achitarea împrumutului, precum
și a oricăror altor sume care sunt datorate conform contractului de credit nr. 20220623039/
27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr. 20220623039/
27.06.2022.


2.1.5. Să suporte toate cheltuielile pe care Garantul le va face în cazul în care Garantatul
nu își va onora la timp obligațiile decurgând din prezenta convenție în baza contractului de credit
nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022 .


2.1.6. Să comunice anual Garantului lista cuprinzând conturile și băncile la care are
deschise aceste conturi, să anunțe în prealabil în cazul în care intenționează să transfere și/ sau să
deschidă un nou cont la o altă bancă.


2.1.7. Să transmită cu promptitudine Garantului, la termenele stabilite, toate datele și
informațiile solicitate de acesta, din care să rezulte:


- situația patrimonială pe bază de bilanț, aprobat cu precizarea patrimoniului liber de
orice sarcină pe perioada rambursării împrumutului, situația indicatorilor economico-financiari și
a contului de profit și pierderi,


- alte obligații de plată decurgând din împrumuturi actuale sau viitoare, eșalonate
conform scadențarelor de rambursare (dacă este cazul),
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- datele privind modul în care a onorat plățile datorate la fondul de risc, la termenele și în
condițiile stabilite, în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în prezenta convenție.


2.1.8. Informarea Garantului și solicitarea amendării prezentei convenții în cazul intenției
de divizare a patrimoniului Garantatului, urmare a acțiunii de privatizare sau a oricărei
modificări în regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.


2.1.9. Informarea Garantului asupra oricărei intenții de modificare a contractului de credit
nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022 , precum și solicitarea acordului scris al acestuia în cazul unor astfel
de măsuri.


Art. 3: Valoarea și obiectul comisionului de risc


3.1. Garantatul va plăti suma de 950.467,03 lei care reprezintă comisionul de risc de
2,67% aplicat la valoarea totală a împrumutului garantat în sumă de 35.598.016 lei.


3.2. Suma va fi achitată în 36 rate lunare, până pe data de 25 a fiecărei luni, respectiv
primele 35 de rate în sumă de 26.402,00 lei lunar și ultima rată, în sumă de 26.397,03 lei, în
contul IBAN RO30TREZ5765058XXX024547, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu,
începând cu luna decembrie 2022.


3.3. În cazul în care Garantatul nu achită comisionul de risc la termenele angajate,
Garantul este îndreptățit să pretindă Garantatului dobânzi și penalități de întârziere la nivelul
celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind colectarea creanțelor fiscale.


Art. 4: Cazuri de culpă


4.1. Culpa se constată și se apreciază în conformitate cu legislația în vigoare din România.
Garantatul răspunde în cazul în care:


a) nu achită la scadență datoriile sale față de garant așa cum au fost ele stipulate în
prezenta convenție și în alte documente ce au legătură directă cu aceasta;


b) întrerupe fără o prealabilă notificare către Garant operațiunile pentru care a contractat
creditul;


c) efectuează fără avizul Garantului alte operațiuni decât cele care au stat la baza
contractării împrumutului, modificând unilateral destinația acestuia;


d) furnizează Garantului date incomplete sau nereale cu privire la situația economico-
financiară, prezentând documente, ori declarații semnate de persoane neabilitate în acest sens;


e) împiedică prin orice act de decizie cu caracter specific ori general sau prin orice alt
document al organelor conducerii proprii, executarea în totalitate ori în parte a prezentei
convenții;


f) încearcă prin orice mijloace (conturi bancare la alte bănci decât cele declarate
Garantului) să se sustragă achitării datoriilor scadente și a celorlalte obligații față de Garant.
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Art. 5: Litigii


5.1. Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei
convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă.


5.2. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca
neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.


Art. 6: Amendamente


6.1. Orice modificare sau revizuire a acestei convenții se va face în scris cu acordul
părților și cu respectarea legislației în vigoare.


Art. 7: Valabilitatea


7.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării acesteia de către părți.


7.2. Convenția rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit
nr. 20220623039/ 27.06.2022 și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr.
20220623039/ 27.06.2022 și își încetează valabilitatea odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor
de plată rezultând din această convenție și din contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022
și a actului adițional nr. 1 din 02.11.2022 la contractul de credit nr. 20220623039/ 27.06.2022.


7.3. Prezenta convenție este redactată în două exemplare, fiecare având valoare de
original și a fost încheiată în Sibiu, la data de ....11.2022.


GARANT, GARANTAT,
Președinte, Director General,


Daniela CÎMPEAN


Vicepreședinte,
Vlad - Alexandru VASIU


Director executiv,
Ștefan OPRIȘ


Vizat juridic,
Șef serviciu,


Anca Maria Banciu


Marius Ioan GÎRDEA


Director Economic,
Tania Nicoleta HERBAN


Șef Dep. Juridic - Administrativ,
Adela ABRUDAN


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
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Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu





