ACT ADITIONAL NR. 201909200119/F
LA CONTRACTUL DE CREDIT NR. 201909200119/ DIN DATA DE 20.09.2019

I ntre :

BANCA
Registrul
Business
denumita

COMERCIALA ROMANA S.A,, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la
Comertului sub nr, J40/90/1991, avand Cul 361757, cu sediul in Calea Plevnei nr 159,
Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti, Romania,
in prezentul Act Aditional „Banca", pe de o parte

si

MUNICIPIUL PLOIESTl cu sediul in strada Pta Eroilor, nr.1A, Ploiesti, cod postal 100316, Romania,
CUI nr. 2844855, reprezentata legal de dl. Adrian Florin DOBRE in calitate de Primar, denumita in

prezentul Act Aditional "lmprumutat",
a intervenit urmatorul act aditional ("Act Aditional"):

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr. 201909200119 din data de 20.09.2019, cu
toate modificarile si completarile ulterioare prin acte aditionale, ("Contract de Credit"), sa intervina
urmatoarele modificari:

1.

Preveclerile art. 4.1 din cadrul capitolului lv (rf?AGEREA CRED/7ULU/) se modifica si vor avea
urmatorul cuprins:

"IV. TRAGEREA CREDITULul
"4.1. Creditul se trage esalonat, prin decontarea documentelor justificative, dar nu mat tarziu de data
de 20.09.2023."

2.

Pentru evitarea oricarui dubiu,

Partile confirma ca prevederile art. 4.2. din

cadrul Cap.IV

(TRAGEREA CREDITULUI) se ment.in clupa cum urmeaza..
"lv. TRAGEREA CREDITULul
4.2. Obligatia Bancii de a pune la dispozitie creditul si dreptul lmprumutatului de a efectua trageri din
credit produce efecte numai dupa jndeplinirea urma{oarelor conditii:
• obtinerea avizului Comisiei de Autorizare a lmprumuturilor Locale de contractare a creditului
(solicitata pen{ru punerea la dispozitie a creditului);
® suma trasa sa fie cel mult egala cu plafonul disponibil al creditului si sa fie denominata in

moneda acestuia (solicitata la data fiecarei trageri) si in concordanta cu sumele tragerilor anuale
aprobate de Comisia de Autorizare a lmprumuturilor Locale conform pet.14.11 din prezentul
Contract;
• constituirea corespunzatoare a garantiilor mentionate la Cap, lx din prezentul Contract (valabila
pentru prima tragere);
• indeplinirea corespunzatoare a publicitatii garantiil.or (solicitata pentru plinerea la dispozitie a
creditului), inclusiv dar fara a se limita la inregistrarea ipotecii mobiliare asupra veniturilor
mentionata la Cap lx din prezentul Contract in Registrul Datoriei Publice Locale;
• la clata tragerii nu exista niciun Caz cle culpa sau un alt eveniment sau circumstanta care ar

putea sa conduca la aparitia unui Caz de culpa (solicitata la data fiecarei trageri);
• lmprumutatul va fi achitat Bancii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si
serviciilor contractate de catre acesta la Banca (solicitata pentru punerea la dispozitie a
creditului);

