ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii până la 31.05.2013 a contractului de credit nr.
RQ12100720587965/30.10.2012 încheiat între comuna Bucşani şi CEC Bank
SA Sucursala Târgovişte, a garantării finanţării rambursabile interne şi
semnarea actului adiţional

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2)
lit. b) , art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 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;
având în vedere Hotărârile Consiliului local nr. 32/25.09.2012,
37/29.10.2012 şi 39/16.11.2012 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 1.300.000 lei de la CEC BANK SA şi contractul de credit nr.
RQ12100720587965/30.10.2012 încheiat între comuna Bucşani şi
Sucursala Târgovişte;

CEC Bank SA

ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la
contracte și convenții,
luând act de:
a) referatul de aprobare (expunerea de motive) prezentate de către primarul
comunei Bucșani, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1449/27.02.2013,
solicitând aprobarea hotărârii în regim de urgenţă;
b) raportul de specialitate al biroului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 1450/27.02.2013;
c) raportul comisiei de specialitate al consiliului local,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru asigurarea finanțării TVA ului și a celorlalte cheltuieli neeligibile ale investiției “Modernizare drumuri comunale,
Centru de asistență după programul școlar tip After-School, reabilitare Parc Dalles și
dotare Cămin Cultural în comuna Bucșani, județul Dâmbovița” până la data de
31.05.2013 precum și plata dobânzilor și comisioanelor bancare,
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Consiliul local al comunei Bucșani,
Dâmboviţa, adoptă prezenta hotărâre:

judeţul

Art.1.
Se
aprobă
prelungirea
contractului
de
credit
nr.RQ12100720587965/30.10.2012 încheiat între comuna Bucşani şi CEC Bank SA
pentru suma de 1.300.000 lei, garantarea creditului şi semnarea actului adiţional,
pentru asigurarea finanțării TVA-ului și a celorlalte cheltuieli neeligibile ale
investiției “Modernizare drumuri comunale, Centrul de asistență după
programul școlar tip After-School, reabilitare Parc Dalles și dotare Cămin
Cultural în comuna Bucșani, județul Dâmbovița” în sensul prelungirii
valabilității până la data de 31.05.2013 precum și plata dobânzilor și
comisioanelor bancare.
Art.2. – Prevederile hotărârii Consiliului local Bucșani nr.
39/16.11.2012, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. – Domnul primar Niță Constantin se împuternicește pentru
semnarea actului adițional la contractul de credit și de garantare.
Art.4. – Domnul primar Niță Constantin și doamna Joița Lucia în
funcția de șef birou contabilitate, taxe și impozite locale, notifică datele
necesare Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale și asigură publicarea
informațiilor prevăzute de art. 761 din Legea 273/2006, modificată.
Art.5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Bucșani, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bucșani
şi prefectului judeţului Dâmbovița şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea / afișarea la sediul Primăriei Bucșani, precum şi pe pagina de
internet www. bucsani.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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