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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind Aprobarea Listei conditiilor principale ale imprumutului (Fisa Conditiilor)- ce se va contracta de la  Banca 

Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si  imputernicirea/mandatarea Directorului General -  Catalin 
Marian DRAGILA, sa reprezinte SC APA-CANAL ILFOV SA in relatia cu Banca Europeana pentru Reconstructie 
si Dezvoltare (BERD) in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a tuturor documentelor necesare pentru 

incheierea contractului de imprumut si obtinerea creditului solicitat 
 

Consiliul Local al comunei Domnesti întrunit în sedinţă ordinară de lucru 
 

 
Având în vedere: 

• Adresa S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 5285/15.05.2015, inregistrata la registratura generala a 
Primariei Domnesti sub nr. 8724/18.05.2015; 

• Decizia Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 01/12.05.2015 privind privind  
Aprobarea Fisei Conditiilor si Imputernicirea/Mandatarea Directorului General in relatia cu BERD pentru 
contractarea imprumutului; 

• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții publice-Investiții, Administrarea domeniului public şi 

privat, Mediu, Drumuri, Utilitati publice, Situatii de urgenta, Administrativ; 
• Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Domnesti; 
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de 
canalizare; 

• Convocatorul  AGEA nr. 5252/14.05.2015 al SC APA-CANAL ILFOV SA;  
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov, precum si Actul Constitutiv al S.C. 

Apa – Canal Ilfov S.A.; 
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a) pct. 14, precum si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale republicata, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1.  Se aproba Fisa Conditiilor aferente creditului ce se va incheia intre  S.C. APA-CANAL ILFOV 
S.A. si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

  Art. 2. Se imputerniceste/mandateaza Directorul General al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. – domnul 
Catalin Marian DRAGILA, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca Europeana pentru Reconstructie si 
Dezvoltare (BERD) in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a tuturor documentelor necesare pentru 
incheierea contractului de imprumut si obtinerea creditului solicitat.  

Art . 3 Se imputerniceste dl./dna ...................................................., reprezentantul comunei Domnesti in 
AGA a S.C. APA-CANAL ILFOV S.A., sa voteze „pentru” in AGEA APA CANAL ILFOV S.A. din data de 
15.06.2015, pentru cele prevazute mai sus. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Domnești prin aparatul de 
specialitate. 
 

Ini ţiator  
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                                                                    /Secretar,   

                                                                                                                                                            Zanfir Maria 



Expunere de motive 
privind Aprobarea Listei conditiilor principale ale imprumutului (Fisa Conditiilor)- ce se va 

contracta de la  Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si  
imputernicirea/mandatarea Directorului General -  Catalin Marian DRAGILA, sa reprezinte SC 

APA-CANAL ILFOV SA in relatia cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare 
(BERD) in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a tuturor documentelor necesare 

pentru incheierea contractului de imprumut si obtinerea creditului solicitat 

 
Având în vedere:  
 
1. Aprobarea Listei conditiilor principale ale imprumutului (Fisa Conditiilor)- ce se va 
contracta BERD 

 Dupa cum bine cunoasteti societatea noastra a demarat procedurile pentru 
contractarea unui credit de la BERD ce are ca scop cofinantarea proiectului cu finantare 
europeana implementat prin POS Mediu 2007-2014. 

 Astfel urmare a Hotararii Consiliului Judetean Ilfov nr. 97 din 2014 privind 
aprobarea Pre-Acordului de Finantare  a fost semnat acest document atat de catre 
Consiliul Judetean cat si de catre societatea noastra si BERD. 

 Deasemenea este  necesar sa se aprobe si semneze Fisa Conditiilor 
imprumutului fisa ce nu schimba detaliile PreAcordului de finantare. Deasemena 
mentionam ca  acest   document nu constituie un contract obligatoriu din punct de 
vedere legal. 

 Prin adresa societatii noastre inregistrate cu nr. 4053/09.04.2015  am solicitat 
BERD modificarea Fisei Conditiilor aferente finantarii iar BERD prin raspunsul din data 
de 16 aprilie 2015 au acceptat  modificarea tremenilor Fisei Conditiilor  conform celor 
propuse de societatea noastra. 

 Societatea noastra a inaintat Consiliului Judetean Ilfov draftul hotararii de 
aprobare a garantarii Creditului urmand sa fie adoptata aceasta hotarare in urmatoarea 
sedinta a consiliului Judetean Ilfov. 

 Avand in vedere cele de mai sus am propus membrilor CA aprobarea Fisei 
Conditiilor Imprumutului. 

 Membrii CA au confirmat documentul sub rezerva aprobării acestuia în cadrul 
Adunării Generale a Actionarilor APA-CANAL ILFOV S.A. motiv pentru care se convoca 
Sedinta AGA pentru emiterea unei hotărâri în acest sens. 

2. Imputernicirea / Mandatarea Directorului General -  Catalin Marian DRAGILA, sa 
reprezinte Societatea in relatia cu Banca Europeana pentru Reconstructie si 
Dezvoltare (BERD) 

Pentru a contracta imprumutul de la Banca Europeana pentru Reconstructie si 
Dezvoltare(BERD) este necesara imputernicirea/mandatarea de catre membrii CA a 
Directorului General pentru semnarea tuturor documentelor ce tin de 
semnarea/incheierea contractului de imprumut si obtinerea creditului solicitat. 



  Imputericirea Directorului General este obligatorie tinand cont si de prevederile 
Actului Constitutiv al societatii care impune prin art 17.4 aprobarea Consiliului de 
Administratie pentru operatiunile de creditare necesare indeplinirii scopului societatii. 

 Urmare a celor prezentate mai sus membri C.A. au confirmat  
mandatarea/împuternicirea  dlui. Catalin Marian DRAGILA pentru semnarea si 
trimiterea tuturor documentelor necesare pentru încheierea contractului de împrumut si 
obtinerea creditului solicitat,  sub rezerva aprobării acestui mandat în cadrul Adunării 
Generale a Actionarilor APA-CANAL ILFOV S.A. motiv pentru care se convoca Sedinta 
AGA pentru emiterea unei hotărâri în acest sens. 
 
 Tinand cont de cele de mai sus, se solicita adoptarea hotararii necesare pentru 
aprobarea celor decise in cadrul Consiliului de Administratie in proxima sedinta a 
Consiliului Local Domnesti, drept pentru care vă supun spre dezbatere și aprobare, 
proiectul de hotărâre în forma prezentată.   
 

 
 

Primar, 
Boşcu Ninel Constantin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport de specialitate 
 

 
 

Având în vedere: 
• Adresa S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 5285/15.05.2015, inregistrata la 

registratura generala a Primariei Domnesti sub nr. 8724/18.05.2015; 
• Decizia Consiliului de Administratie al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A. nr. 

01/12.05.2015 privind Aprobarea Fisei Conditiilor si Imputernicirea/Mandatarea 
Directorului General in relatia cu BERD pentru contractarea imprumutului; 

• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale 
Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare; 

• Convocatorul  AGEA nr. 5252/14.05.2015 al S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.;  
• Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa – ADIA Ilfov, precum si 

Actul Constitutiv al S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
• Prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apa si de canalizare incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 
– ADIA Ilfov si S.C. Apa – Canal Ilfov S.A.; 
 
Faţă de cele aratate mai sus sunt întrunite condițiile de legalitate pentru Proiectul 

de hotarâre privind Aprobarea Listei conditiilor principale ale imprumutului (Fisa 
Conditiilor)- ce se va contracta de la  Banca Europeana pentru Reconstructie si 
Dezvoltare (BERD) si  imputernicirea/mandatarea Directorului General -  Catalin Marian 
DRAGILA, sa reprezinte SC APA-CANAL ILFOV SA in relatia cu Banca Europeana 
pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in vederea semnarii in numele si pe seama 
societatii a tuturor documentelor necesare pentru incheierea contractului de imprumut si 
obtinerea creditului solicitat. 

 
 
 

Serviciul Achiziții publice-Investiții, Administrarea domeniului public şi privat, 
Mediu, Drumuri, Utilitati publice, Situatii de urge nta, Administrativ 

Șef serviciu Babă Violeta 
 

 
 

 


