
R O M Â N I A
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

H O T Ă R Â R E A   N R . 1 1 9 / 2 0 1 8
cu privire la modificarea H.C.L. nr.113/2017 privind aprobarea contractării unei

finanţări rambursabile interne  în valoare de 115.459,80 lei

   
Consiliul Local al comunei Ozun,

În şedinţa sa ordinară din data de 13 decembrie 2018;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din

Legea nr. 273/2606 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;

Ţinând cont de art. 59 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică

legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), 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,

HOTĂRĂŞTE

Articol  unic  –  H.C.L.  nr.  113/2017  privind  aprobarea  contractării  unei  finanţări

rambursabile interne  în valoare de 115.459,80 lei, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.  1.  -  Se  aprobă  contractarea  şi/sau  garantarea  unei  finanţări  rambursabile

interne  în valoare de 115.459,80 lei, cu o maturitate de 15 (cincisprezece) luni.”

Ozun, la 13 decembrie 2018. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Vrâncean Alexandru 

                     Contrasemnează:
   secretara comunei,

                                                                                                     Aczél Melinda Cecilia  

Difuzare:

 1 ex. la dosar cu hotărâri

 1 ex. contabilitate

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna

 1 ex. Primar
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