
  
H O T Ă R Â R E A   NR. 65/2015 

privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile 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 modificarea şi completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la 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; 

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

În temeiul 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. I. – HCL nr. 26/2014 cu privire la condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării 
rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013, se modifică şi se completează cu 2 noi articole şi 
anume: 

“Art. 21 - Se aprobă semnarea unui Act adiţional şi a documentelor aferente  în condiţiile de 
aprobare : prelungirea perioadei de tragere a creditului până la data de 31.12.2015, necesar în vederea 
implementării proiectului “Amenajare sit industrial în municipiul Târgu Secuiesc pe platforma unei 
foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului” , cod SMIS 21181. 

 Celelalte condiţii de aprobare şi de derulare existente care nu contravin prezentei aprobări rămân 
valabile şi obligatorii pentru părţi, pânş la finalizarea derulării creditului. 

 “Art. 22 - Se împuterniceşte primarul municipiului Târgu Secuiesc, dl Bokor Tiberiu, respectiv 
d-na Kovács Éva, consilier superior, pentru semnarea Actului adiţional la contractul de credit şi de 
garanţie, respectiv a tuturor actelor aferente.” 

Art. II. - HCL nr. 54/2015 privind modificarea şi completarea HCL nr. 26/2015 cu privire la 
condiţiile de aprobare şi derulare ale finanţării rembursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013, se 
abrogă. 

                 Târgu Secuiesc, la  13 august 2015 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             Balázs Jozsef-Atila                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR                                                                                                                       Zátyi Andrei 

 

 


