
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 26/2014 

privind condi ţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin HCL 
nr.  65/2013 

 
Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 

Secuiesc privind condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat prin 
HCL nr.  65/2013,  

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţilor  publice 
de interes local a căror  documentaţie tehnico – economică a fost aprobată prin HCL nr. 91/2010, 
modificat şi completat prin HCL nr. 41/2012  privind amenajare sit industrial pe platforma unei foste 
fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului şi HCL nr. 65/2013 privind aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne  în valoare de 2.750.000 lei 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 
ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi cu cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

Văzând Înştiinţarea de aprobare nr. CV 1852/24.02.2014 al CEC Bank privind termenele şi 
condiţiile contractării unei finanţări rambursabile interne,  

 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, 
            Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii, si art. 61 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

 În temeiul  art. 21 alin (1), art. 45 alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

                              
HOTĂRĂŞTE 

 
        Art.  1. - Se aprobă condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rambursabile interne aprobat 
prin HCL nr. 65/2013 în valoare de 2.750.000 lei, conform celor expuse în anexa la prezenta hotărâre.  
       Art. 2 .-  Se împuterniceşte primarul municipiului Tg. Secuiesc, dl Bokor Tiberiu, respectiv d-na 
Kovács Éva, consilier, pentru semnarea contractului de credit şi de garanţie, respectiv a tuturor actelor 
aferente creditului acordat de către CEC BANK şi la indeplinirea obligatiilor rezultate din acesta. 
        Art . 3. - Cu aducere la îndeplinire  a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

Târgu Secuiesc, la  6 martie 2014 
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