
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 15

din 27 februarie 2013

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei

    În  temeiul  prevederilor  art.  45  alin.  (2)  lit.  b  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată;

    Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.  64/2007, privind datoria publică, cu 
modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  
precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de  
autorizare a împrumuturilor locale, modificată şi completată;

    Ţinând 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;

luând act de;
a)  referatul  de  aprobare  prezentat  de  către  primarul  oraşului  Miercurea  Nirajului,  în  calitatea  sa  de  iniţiator,  

înregistrat sub nr. 184/10.01.2013;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului,  înregistrat  sub  nr. 

742/01.02.2012;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de interes local a cărei  

cofinanţare a fost  aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local  nr.  42 din 27 mai  2009,  modificată  şi  completată cu  
Hotârârea Consiliului Local nr. 57 din 22 iulie 2009, prevăzută în anexa la prezenta,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI
adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei, cu o 
maturitate de 1 ani.

    ART. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investiţiei publice de 
interes local de “Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor la şcolile primare din satele Moşuni, satul 
Lăureni şi Şcoala primară Sântandrei, str. Sântandrei”.

    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 investiţii de interes local:
    c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat 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 Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea în afişare precum şi pe pagina de internet.

Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează

         Keresztesi Ernő Barna      Secretar

                       Nagy Zsigmond



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 720.000 lei

    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,
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 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 seama de prevederile art.  41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    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,
    Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte;
    luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul oraşului Miercurea Nirajului, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 184/10.01.2013;

b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului, 
înregistrat sub nr. 742/01.02.2012;
    c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
    Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor  publice de 
interes  local/refinanţarea  datoriei  publice  locale,  a  căror  documentaţie  tehnico-economică/notă  de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ......../......... 200... privind ............, 
prevăzută în anexa la prezenta,

PROPUNE SPERE HOTĂRÂRE

    ART. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de  lei, cu o maturitate de 1 ani.
    ART. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investiţiei publice de 

interes local de “Modernizare drumuri forestiere în Miercurea Nirajului, judeţul 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 investiţii de interes local:
    c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat 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 Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicarea în afişare precum şi pe pagina de internet.

         INIŢIATOR, PRIMAR                           Avizat:
                   Tóth Sándor SECRETARUL ORAŞULUI
                                               

Nagy Zsigmond


