
MUNICIPIUL BUCURE ŞTI        
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
privind aprobarea convenţiei de garantare a unui împrumut garantat de către Sectorul 1 al 

Municipiului Bucureşti pentru Administraţia Pieţelor Sector 1, precum şi constituirea fondului de 
risc aferent acestui împrumut  

 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de specialitate 
întocmit de către Direcţia Management Economic; 

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite 
şi taxe locale  a Consiliului Local al Sectorului 1; 

În conformitate cu art.64 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.41, alin.(4) şi art.43, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Ţinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 103 din 25.07.2013  privind aprobarea 

garantării de către Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile interne/externe, 
contractată de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în 
valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii 
“Constituire Complex comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 136 din 06.09.2013 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Sector 1  nr. 103 din 25.07.2013 privind aprobarea garantării de către 
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile interne/externe, contractată de către 
Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 
mii euro sau contravaloarea în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire Complex 
comercial multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1  nr. 102 din 25.07.2013 privind aprobarea 
contractării directe a unei finanţări rambursabile interne şi/sau externe de către Administraţia Pieţelor 
Sector 1, de la bănci comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau 
contravaloarea în lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire Complex comercial 
multifuncţional Piaţa Agroalimentară Mureş”; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 135 din 06.09.2013 pentru modificarea 
Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 102 din 25.07.2013, privind aprobarea contractării directe a 
unei finanţări rambursabile interne şi/sau externe de către Administraţia Pieţelor Sector 1, de la bănci 
comerciale sau instituţii de credit, în valoare de 12.636,28 mii euro sau contravaloarea în lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii “Constituire Complex comercial multifuncţional Piaţa 
Agroalimentară Mureş”;  

- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr 3590 din 12.05.2014; 
În temeiul prevederilor art.45, alin.(2), lit.b), art.63, alin.(1), lit.e), art.81, alin.(2), lit.d), precum 

şi ale art.115, alin.(1), lit.b) din   Legea  nr.215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi ompletările ulterioare;   
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HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă un comision de fond de risc de 1,55% din valoarea împrumutului contractat de 
Administraţia Pieţelor Sector 1.  Acesta va putea fi actualizat în funcţie de legislaţia incidentă în 
materie apărută pe parcursul derulării contractului. 

Art.2.  (1) Se aprobă Convenţia de garantare a împrumutului de 56.231.460 lei, contractat de 
Administraţia Pieţelor Sector 1 de la Raiffeisen Bank SA prin contractul de facilitate de credit la 
termen nr. 830/17.09.2014, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Părţile convenţiei sunt: Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, în calitate de Garant, persoană 
juridică română, cu sediul în Bucureşti, Şos Bucureşti-Ploieşti, nr 9-13, Sectorul 1 şi Administraţia 
Pieţelor Sector 1, în calitate de Garantat, persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti Str. Luncani 
nr.5, Sector 1. 

 (3) Se împuterniceşte domnul Andrei Ioan Chiliman, Primarul sectorului 1 al municipiului 
Bucureşti, să semneze pentru şi în numele Garantului - Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, convenţia 
de garantare prezentată la alin.(1) şi alin. (2). 

Art.3.  Primarul sectorului 1, Administraţia Pieţelor Sector 1, Direcţia Management  Economic 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 şi Serviciul  Secretariat General, 
Audienţe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 din data 

de 11.12.2014. 
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