ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PECICA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
DIN
Privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 9. 000. 000 lei
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de
23.07.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului,Antal Petru,
-Raportul de specialitate al doamnei Bobeică Dorina, șef Serviciu financiar-contabil și
buget
- Pevederile Hotărârii de Guvern nr.9/10.01.2007 privind constituirea, componenţa şi
funcţionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, actualizată,
-Prevederile art. 13 din OUG 64 /2007 privind datoria publica;
-Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,
-Ținând seama de prevederile art. 1164 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
-Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1059/2008 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice;
-Prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.980/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de
investiţii publice;
-Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
-Prevederile Legii nr.52/2003,privind transparenţa decizionalã în administraţia
publicã;republicată,
-Prevederile art.36 alin.(2) litera “b” , art.45 alin. (2 ) litera „b” şi art.115 alin.(1) litera
“ b”, alin. (3,5, 6, 7) din Legea nr.215/2001privind administraţia publicã
localã,republicată,cu modificările și completările ulterioare,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 14 consilieri.
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobă contractarea unei linii de finanţare în sumă de 9.000.000 lei cu o
maturitate de 60 luni.
Art.2.Contractarea împrumutului prevazut la art. 1 se face pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, prin finanțări nerambursabile, după cum urmează:
-Proiect ,, Modernizare străzi în oraș Pecica ’’- PNDL
-Proiect ,, Construire, extindere Scoala nr.2 Pecica ’’- PNDL
-Proiect ,, Extindere Liceu Gh. Lazăr Pecica’’- PNDL
-Proiect ,, Grădinița 4 grupe PP Pecica’’- PNDL
-Proiect ,, Consolidare, reabilitare și modernizare Cămin Cultural Turnu si
amenajare curte’’- PNDR -GAL

-Proiect ,, Îmbunătățirea mediului urban prin reconversia și
refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice ’’- PORR
Art.3.Se aprobă dechiderea de conturi la băncile comerciale.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna
Bobeică Dorina
șef Serviciu financiar-contabil și buget şi se comunică cu:
-Prefectura judeţului Arad, serviciul juridic şi contencios
Administrativ,
-Doamna Bobeică Dorina,

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

