ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 10/2014
privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A.
Consiliul local al Comunei Ozun,
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 24 februarie 2014,
Având la bază Expunerea de motive a Primarului Comunei Ozun la proiectul de hotărâre
privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC BANK SA, Raportul de specialitate al
compartimentului Primăriei Ozun; Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
al Comunei Ozun,
Ţinând cont de Hotărârea Consiliul Local al Comunei Ozun 23/2013 privind aprobarea
contractării unui împrumut intern în valoare de 700.000 lei şi de Hotărârea Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3492/19.02.2014.,
În baza Ordonanţei de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007, cu modificările ulterioare,
coroborate cu Normele si procedurile privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări
rambursabile de catre unitatile administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
9/2007 privind constituirea, componenta si funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale,
În conformitate cu art. 5 și art.63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2 litera ”b” și art.115 alin.(1) litera ”b” și alin.(3) din legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
H O T Â R E Ș T E
Art. 1. Se aprobă semnarea contractului de credit, în valoare de 700.000 lei, în condițiile
de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate de către CEC Bank S.A. Sfântu –
Gheorghe în vederea implementării proiectului ”LUCRĂRI DE REFACERE ŞI
MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE PE DC26, DC26B, DC27B ŞI
REFACERE A 12 PODEŢE ÎN COMUNA OZUN, JUDEŢUL COVASNA”.
Art. 2. Modelul contractului de credit împreună cu anexa nr. 1 la contract și graficul de
rambursare este anexat prezentei hotărâri, din care face parte integrantă.
Art. 3. Se aprobă garantarea împrumutului contractat cu veniturile proprii al bugetului
local al comunei Ozun.
Art. 4. Dl. Dr. RÁDULY István, primarul Comunei Ozun, respectiv Dna BORDÁS
Enikő, contabil şi control financiar preventiv vor reprezenta Comuna Ozun la semnarea
contractului de credit și la îndeplinirea obligațiilor rezultate din acesta.
Ozun, la 24 februarie 2014

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Szőllősi Iosif

Difuzare:

−
−
−
−

2 ex. Biroul financiar contabil, impozite şi taxe
1 ex. Primar
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Afişare

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

