ACORD- CADRU
DE GARANTARE
Incheiat astazi ……….., intre:
___________________________________,
cu
sediul
în
municipiul
______________________________, înregistrata la Registrul Comerţului la
nr.______________________, Cod fiscal RO __________________, reprezentată prin
domnul ________________________ – Director General, denumita in prezentul acord
BANCA
Si
- JUDEŢUL IALOMIŢA - CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, cu sediul în
municipiul Slobozia, temporar in __________________, jud. Ialomiţa, cod fiscal 4231776,
cod poştal _____________, reprezentat prin domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ –
Preşedinte, denumit in prezentul acord CLIENT.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/07.09.2010, BANCA este
de acord să pună la dispoziţia CLIENTULUI un credit pentru realizarea obiectivelor de
investitii
a) Modernizare drum judeţean DJ 212, km 58+297-61+299;
b) Modernizare drum judeţean DJ 213, km 0+000-7+900;
c) Modernizare drum judeţean DJ 201 Bueşti – Albeşti;
d) Modernizare drum judeţean DJ 102 H, 306A, 306
e) Consolidare Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa II
părţile convin urmatoarele:
1. CLIENTUL se obligă să cesioneze in ________________veniturile estimate a se
încasa la bugetul local in perioada ______________, care sa acopere valoarea creditului
(100%), a dobânzilor si a comisioanelor aferente creditului in baza prezentului Acord de
Garantare prin venituri in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 273/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
2. CLIENTUL se obliga sa ramburseze creditul acordat de BANCA conform
contractul de prestări servicii nr. ... /.......2010, să plătească dobânzile produse de acesta
precum si comisioanele aferente din veniturile bugetului propriu al judetului Ialomita fara
ca Guvernul sa aiba vreo obligatie de plata si fara ca credibilitatea sau capacitatea de
impozitare a Guvernului sa fie folosita pentru rambursarea creditului acordat, a platii
dobanzilor si comisioanelor aferente acestuia.
3. CLIENTUL declara ca ratele scadente ale creditului, dobanzile si comisioanele
aferente acestuia sunt prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in scopul asigurarii
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indeplinirii tuturor obligatiilor asumate conform contractul de prestări servicii nr. ...
/.......2010.
4. CLIENTUL declara ca toate obligatiile a creditului contractat cu BANCA, de plata
a dobanzilor si comisioanelor aferente acestuia se vor face cu prioritate fata de orice
revendicari ale unor terti catre CLIENT, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu
prevederile prezentului Acord de Garantare. De asemenea CLIENTUL declara ca respecta
prevederile legale referitoare la contractarea unui asemenea imprumut, inclusiv ca a
instiintat Ministerul Finantelor Publice cu privire la creditul solicitat si Acordul de
Garantare prin venituri estimate a se incasa la bugetul local pe perioada creditarii.
5. BANCA declara ca este de acord ca toate obligatiile CLIENTULUI ce decurg din
contractul de prestări servicii nr. ... /.......2010 sa fie garantate astfel:
- veniturile proprii estimate a se inacasa la bugetul local in perioada __________
care sa acopere valoarea creditului (100%), a dobanzilor si comisioanelor aferente
creditului, conform prevederilor prezentului Acord de Garantare.
6. Partile convin ca acest Acord de Garantare sa fie inregistrat la BANCA, la CLIENT
si la Arhiva Electronica a Garantiilor Reale Mobiliare.

BANCA,
_________________________
________________________

CLIENT,
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

DIRECTOR GENERAL,

PRESEDINTE,

______________________________

Vasile Silvian CIUPERCA

Avizat juridic,

Viza C.F.P,
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