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HOTĂRÂREA NR. 30
DIN 27 APRILIE 2015
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut în valoare de 201.870 lei,
pentru proiectul “Reabilitare rețele stradale existente în loc. Secusigiu”
Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară.
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, nr. 767 din 31 oct.
2003;
Având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului Contabilitate prin care se propune aprobarea începerii de
către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în suma de 201.870 lei, prin solicitarea de
oferte de creditare de la instituţiile bancare interne si internaţionale;
- Prevederile HCL nr. 16/13.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
Consiliului Local Secusigiu pe anul 2015;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu.
- Votul exprimat „ pentru „de către un număr de 11 consilieri, voturi ”abțineri” 1 consilier, din 12
consilieri prezenţi si din 15 consilieri in funcţie,
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă
următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui împrumut în
valoare de 201.870, prin solicitarea de oferte de creditare de la instituţiile bancare interne si internaţionale.
Art. 2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, pentru proiectul “Reabilitare retele străzi existatente în loc.Secusigiu”.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Secusigiu, se
comunica :
-
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