
ROMÂNIA 
JUDEłUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 11 

 
din 19 martie 2008 

 
privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 700.000 lei 

 
    În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicată, 
    având în vedere prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu 

modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, 
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenŃa şi funcŃionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, modificată şi completată; 

    Ńinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, 

    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, 

    Ńinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenŃii, 
 luând act de expunerea de motive a primarului oraşului, în calitatea sa de iniŃiator, raportul compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a 
Consiliului Local pentru administraŃia publică, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

    constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiŃiei publice de interes local a 
cărei documentaŃie tehnico-economică/nota de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
34/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “„Modernizarea drumurilor forestiere în Miercurea Nirajului, 
JudeŃul Mureş”, Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2006 privind aprobarea întocmirii Proiectului tehnic pentru 
„Modernizarea drumurilor forestiere în Miercurea Nirajului, JudeŃul Mureş”,  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI 
adoptă prezenta hotărâre. 

 
 
    ART. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 700000 lei, cu o maturitate de 1 

ani. 
    ART. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investiŃiei publice de 

interes local de “Modernizare drumuri forestiere în Miercurea Nirajului, judeŃul Mureş.” 
    ART. 3.  Din bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului se asigură integral plata: 
    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiŃii de interes local: 
    c) alte cheltuieli neeligibile la finanŃare din împrumutul menŃionat la art. 1. 
    ART. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Miercurea 

Nirajului. 
    ART. 5.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului, în termenul prevăzut de 

lege, primarului oraşului şi InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş şi se aduce la cunoştinŃă publică prin 
publicarea în afişare precum şi pe pagina de internet. 
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