BANCA........................
MUNICIPIUL DOROHOI
Nr .................. din .................................

Nr.............. din ...............

CONTRACT DE SERVICII
1. PREAMBUL
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dorohoi nr. 216/30.09.2021 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.000.000 lei;
In temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 143 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat
prezentul contract de servicii, între:
MUNICIPIUL DOROHOI, cu sediul în DOROHOI, strada GRIGORE GHICA, nr.34,
judeţul BOTOȘANI, telefon 0231610133, fax 0231611310, cod fiscal 4112945, cont
RO45TREZ24A840303810205X deschis la Trezoreria municipiului Dorohoi, în calitate de
împrumutat, denumit în prezentul contract „Achizitor/împrumutat”, reprezentată prin
Dorin Alexandrescu, în calitate de primar al municipiului Dorohoi şi Elena Gavril, în calitate
de director executiv
Şi
Banca ............................................................................................. cu sediul în
................................................... , tel .................. , fax ................................ , Cod unic de
înregistrare
nr.................................. , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
........................... , reprezentată prin ..........................................având funcţia de ............................... , în
calitate de Prestator, denumită în prezentul contract „Prestator/Bancă” pe de altă parte.
2. DEFINIŢII
In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a)
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului;
e)
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale,
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
f)
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
•
In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
•
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică în mod diferit.
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
4.OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul/Banca acordă Achizitorului/împrumutatului un credit
..................................... în valoare de ...................................................................... lei pentru
finanțarea unor obiective de investiții de interes local:
Realizarea plății cofinanțării eligibile și a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
proiectelor din cadru POR 2014-2020.
5. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PĂRŢILOR
5.1.Obligaţia Prestatorului/Băncii este de a pune la dispoziţieAchizitorului/împrumutatului
creditul
în valoare de (
) lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de
interes local.
5.2. Obligaţia Achizitorului/împrumutatului este de a plăti principalul și dobânzile aferente în
modul şi forma în care sunt stabilite prin prezentul contract.
5.3 Prestatorul/Banca acordă Achizitorului/împrumutatului un credit
..................................... în valoare de .......................................... ( ................................ )
lei
pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local.
5.4. Banca va accepta fără rezerve modificarea şi/sau completarea listei investiţiilor de interes
public local finanţate din împrumut.
5.5. Suma solicitată de Municipiul Dorohoi va fi virată în contul acestuia în maxim 5 zile
lucrătoare de la data solicitării.
6. UTILIZAREA CREDITULUI
Creditul .......................................va fi utilizat pentru finanțarea unor obiective de investiții de
interes local, si anume:
Realizarea plății cofinanțării eligibile și a cheltuielilor neeligibile pentru realizarea
proiectelor din cadru POR 2014-2020.
7. DURATA CREDITULUI
7.1 Durata creditului este de 10 ani, calculată de la data semnării contractului.
8. TRAGEREA CREDITULUI
8.1 Tragerile se vor efectua eșalonat, în funcție de lucrările executate, conform graficului
încheiat cu ofertantul; termenul limită pentru ultima tragere este de
ani de la semnarea
contractului de credit; autoritatea contractantă va putea modifica calendarul tragerilor în

funcție de necesarul de finanțare, încadrulperioadei de tragere.
8.2 Tragerile din creditul ............................................................................... se
efectua numai în baza documentelor justificative, anexate la cererea de tragere.
9. PERIOADA DE GRAŢIE
9.1 Pentru rambursarea creditului ..................................................................
9.2 Pentru plata dobânzii

vor

putea

ani.
ani.

10. DOBÂNZI
10.1 Dobânda este compusa din baza si marja, ROBOR 3M + X%p.a., unde:
 Baza este ROBOR la 3 luni
 X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanţatoare.
ROBOR 3M reprezintă rata medie a dobânzii cerute de o bancă (dobânda activă)
pentru depozitele plasate pe o perioadă de 3 luni la alte bănci prin intermediul pieţei monetare
interbancare, exprimată în procente pe an. In conformitate cu normele emise de BNR nr.
4/1995, Banca Naţională a României comunică zilnic un nivel de referinţă al dobânzii active
(ROBOR) pe piaţa interbancară monetară. Informaţii privind nivelul cotatiei ROBOR se
publică zilnic pe pagina de web a BNR (http://www.bnr.ro).
Plata dobânzii se va face lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecarei luni calendaristice.
Valoarea dobânzilor datorate se vor comunica Beneficiarului imprumutului, de către
Bancă, în termen de 10 zile, de la data afişării/publicării ratei de bază (Robor 3M). Formula
de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de
derulare a contractului de credit. In perioada tragerilor pentru calculul dobânzii se ţine cont de
numărul de zile de la data tragerii.
In cazul in care Robor-ul la 3 luni devine negativ, acesta va fi plafonat la valoarea
zero doar pentru perioadele in care are loc aceasta evolutie.
Marja dobânzii va fi detaliată de către ofertanți în Anexa la Formularul de ofertă.
11. TAXE ŞI COMISIOANE
11.1 Nu se accepta nici un comision
11.2. Costul total al creditului reprezinta suma maxima şi nu va putea fi modificata pe
întreaga perioadă de derulare a contractului.
12. RAMBURSAREA CREDITULUI
12.1 Durata de rambursare a creditului ....................................................... este de .... (....) luni.
12.2 Creditul ...................................................... va fi rambursat în ................. ( .......................... ) rate
lunare egale, în ultima zi lucrătoare a fiecarei luni calendaristice.
In cazul în care ultima zi a lunii calendaristice este nelucrătoare, se ia în calcul următoarea zi
lucrătoare.
12.3 Rambursarea se va efectua de către Achizitor/împrumutat în aceeaşi monedă

în care a fost acordat creditul .......................................
12.4 Creditul ....................................................... va putea fi rambursat anticipat de către
Achizitor/împrumutat din surse proprii, fără a fi obligat să achite comisioanele de rambursare
anticipată.
12.5 Rambursările anticipate sunt admise şi considerate ca atare de Prestator/Bancă numai
după plata integrală a datoriilor restante.
13. GARANTAREA CREDITULUI
13.1 Achizitorul/împrumutatul va garanta creditul si dobânzile aferente, cu veniturile proprii
ale Achizitorului/Împrumutatului,aşa cum sunt ele definite în prezent de Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
14. SANCTIUNI
14.1. Dobânda penalizatoare: se acceptă o dobândă penalizatoare la suma datorată și
nerambursată la scadență până la data remedierii situației de maxim 1% pe an;
14.2. Penalităţi aplicate băncii: penalităţile de 0,1% /zi calculate la suma solicitată şi nepusă la
dispoziţia autorităţii contractante se aplică băncii câştigătoare atunci când, după semnarea
contractului de acordare a finanţării banca nu-şi îndeplineşte, din vina sa, obligaţiile
contractuale asumate.
15. Garanţia de bună execuţie - Nu este cazul.
16. COMUNICĂRI
16.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
16.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
17. LITIGII
17.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătura cu îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
18. DISPOZIŢII FINALE
18.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.
18.2 Contractul îşi încetează valabilitatea la data rambursării integrale a creditului şi achitării
dobânzilor aferente, comisioanelor, spezelor şi oricăror alte sume datorate.
18.3 Prezentul contract se supune legislaţiei române şi poate fi modificat numai cu acordul
ambelor părţi, prin acte adiţionale.

19. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
19.1. Documentele contractului sunt:
•
propunerea tehnică;
•
propunerea financiară;
•
caietul de sarcini;
•
acte adiţionale, după caz;
•
alte anexe la contract, după caz.
20. CLAUZE SPECIALE
20.1. Contractul de achizitie publica se va incheia sub conditie suspensiva, adica acesta va
intra in vigoare si va produce efecte intre parti, numai daca autoritatea contractanta va obtine
avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu privire la contractarea
acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din HG nr. 9/2007 privind constituirea,
componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale);
20.2. În cazul neindeplinirii conditiei suspensive, respectiv in cazul in care contractarea
creditului nu va fi autorizata, autoritatea contractanta neobtinand avizul favorabil al comisiei
de autorizare a imprumuturilor locale, orice document cu valoare contractuala incheiat cu
ofertantul ce va fi declarat castigator, se desfiinteaza cu efect retroactiv din chiar momentul
incheierii acestuia, cu toate consecintele juridice ce decurg din acesta situatie.
20.3. Contractul de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat constituie informaţie de
interes public şi, în consecinţă nu va fi supus reglementărilor privind secretul bancar.
Prezentul contract s-a semnat la data de .................................... la..................... în
trei
exemplare originale, toate având valoare juridică egală, din care 2 (două) exemplare pentru
bancă şi un exemplar pentru împrumutat.

ACHIZITOR/IMPRUMUTAT,

PRESTATOR/BANCĂ,

