
 

 

 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 71/2021 
privind aprobarea documentației de atribuire - Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului 

de servicii de acordare a unei linii de credit pe termen lung în valoare de 10.000.000,00 lei 
 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
               Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare a primarului privind aprobarea 
documentației de atribuire - Caiet de sarcini în vederea atribuirii contractului de servicii de acordare a 
unei linii de credit pe termen lung în valoare de 10.000.000,00 lei, 
                Luând în considerare H.C.L Târgu Secuiesc nr. 59/2021 privind aprobarea contractării și 
garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei ,                

      Având în vedere prevederile art.2 lit.e, art.13 și art 14 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
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 Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a autonimiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997,  

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,  

Luând în considerare prevvederile art.23 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , cu 
modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b., art.129 alin. (4) lit. b., art. 139 alin. (3) lit.b, art. 196 alin. 
(1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
            Art. 1. – Se aprobă documentația de atribuire - Caietul de sarcini în vederea atribuirii 
contractului de servicii de acordare a unei linii de credit pe termen lung în valoare de 10.000.000,00 
lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 

 
         Târgu Secuiesc, la  30 aprilie 2021   
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