ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 111/2017
privind aprobarea încheierii unui contract de credit cu PORSCHE BANK S.A
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 11 octombrie 2017,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul de specialitate al Biroul financiar
contabil, impozite şi taxe şi avizul Secretarei comunei,
ţinând cont de prevederile H.C.L. nr. 82 /2017 cu privire la achiziționarea unei autoutilitare
pentru Comuna Ozun,
În baza Ordonanţei de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,
coroborate cu Normele si procedurile privind autorizarea contractării sau garantării de finanţări
rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 9/2007
privind constituirea, componenta si funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
În conformitate cu art. 19 alin. (1) lit.”a”, art. 20 alin. (1) li.”f” din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera “b” coroborat cu alin. (4) litera “e” si ale art. 45 şi
art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba încheierea unui contract de credit cu PORSCHE BANK S.A.
Art. 2. (1) Dl. Ráduly István, cetățean roman, domiciliat in com. Ozun sat Bicfalău nr. 106 jud.
Covasna, posesor al C.I seria KV 344946, emisă de SPCLEP Sf. Gheorghe la data 14.11.2014,
CNP1691108141030, in calitate de primar al comunei Ozun, este împuternicit pentru următoarele
operațiuni:
- deschiderea de conturi curente;
- efectuarea de tranzacții pe conturile deschise;
- drept de prima semnătura pe cont;
- sa încheie si sa semneze in numele si pe seama UAT Ozun contractul de credit si orice acte
necesare pentru definitivarea operațiunilor de creditare cu PORSCHE BANK ROMANIA S.A.
(2) In vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, persoana împuternicită ne va
reprezenta si va semna in mod valabil in numele UAT Ozun, oriunde va fi necesar, in limitele
mandatului, semnătura lui fiindu-ne opozabilă.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte domnul primar și Biroul
financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 11 octombrie 2017.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Lokodi Ana
Difuzare:






1 ex. la dosar cu hotărâri
1 ex. contabilitate
1 ex. Prefecturii jud. Covasna
1 ex. Primar

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

