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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

nr. 	din 

Privind:. aprobarea contractăni unei finanfări raanbursabile interne în valoare de 5000.000 
lei pentru o perioada de 6 ani 	• 	• 

Iniţiator Hurdubae Cătălin Constantin, Priinarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare 	depunerii proictu1ui: 97718/ 1412.2018; 
Consiliul Local aI Municipiului Tecuci,judetul Galati, întrunit în şedinta 	ordinara din data de 

. •. . 	12.2018; 	 • .- 	: 

.. 	• Avnd în vedere: 	 . 

	

• . 	 - expunerea de motive a iniţiatorului, îaregistrată  sub nr. 97717/14.12.2018; 
. 	 - raportul de specialitate întocrnif de către Direcţia Generală  Econoniică, înregistrat sub nr. 

97716/14.12.2018; 	• 	. 	.• 
- raportu1 de avizare întocmit de cotnisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5; 

	

•• • ,. • 	 o Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
. 	• mo.diflcările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale M. IV din Legea nr. 27312006 

• :. 	privind . finanţele publice Iocale, cu modific ările şi completările ulterioare, precuin şi cu cele ale 
• 	. 	. Hotărârii Guveraului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

•. 	autorizare a îinprumuturilorlocale, cu modillc ările şi completările ulterioare; 
. . 	.. . 	. 	o art. 41 alin. (4) din Leea nr. 24/2000 privind normele de tehuic ă  legislativă  pentru 

	

. 	. . elaborarea actelor noarnative, repub]icat ă, cu inodificările şi completările ulterioare, 

••• : .......... . . O art 9 pct. 8 din Carta 	opeană  a autononiiei loca1e, adoptată  la Strasbourg la 15 
. :. • 	• octonibrie 1985, ,ralflcată  prin Leiea nr. 19911997, 

o art. 1 166 şt urinătoarele din Codul civil, referitoare Ia contracte sau convenţii, 
. : 	• 	o Legea 98/201 6 privind aclaizitiile publice, cu inodiiicarile si completarile ulterioare 
. ••• 	. 	.. Art. 147dinConstitutiaRoinaiei 

• 	, În. baza prntederilor: 	. . . . . . . 	
- Decizia C..C.R.. nr. 38412018 publicata in Monitonil Oficial al Roananiei nr. 702113.082018 

	

.•• 	. 	- art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. .1 lit..a din Legea adniinistratiei publice locale nr. 25/2001, 

	

- . 	• 	, republicata, cu naodillcarile si conapIetri1e ulterioare 

. 	 . . 	. HOTARASTE 

Art. 1. - Se aprobă  contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 5.000.00() 
lei, cu o maturitate de 6 aiii. 	. 

Art. 2. - Contractarea ftnanţării rainbursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea 
investiţiilor publice de interes loca1, prevăzute în anexa care face parte integrant ă  din prezenta 
hotărâre. . • 	 . 	. 	. 

Art. 3. - Dinbugetul local aI rnunicipiului Tecuci se asigură  integral plata 
a) serviciului anual al c!atoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe .aferente realizării obiectivelor de investi ţii de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile xnenţionate la art. 1. 
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