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CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 
 

din 08 aprilie 2014 
 

privind prelungirea şi reactivarea creditului restant de 655.000 lei şi reeşalonarea acestuia  

pe un termen de 6 luni 

 

 
 Analizând expunerea de motive a domului primar Toth Sandor, raportul Serviciului financiar-

contabil şi raportul comisiei de specialitate al consiliului local; 

Văzând Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 15 privind privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 720.000 lei, Contractul de 

credit  - Linie de finanţare nr. 460/26.04.2013 încheiat între Banca Comercială Română S.A şi 

Oraşul Miercurea Nirajului; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit ,,b” şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2),  precum şi 

ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MIERCUREA NIRAJULUI 
adoptă prezenta hotărâre. 

 

 
    ART. 1. Se aprobă prelungirea şi reactivarea creditului restant în sumă de 655 mii lei şi 

reeşalonarea acestuia pe termen de 12 luni conform anexei; 

    ART. 2.  Din veniturile proprii ale bugetul local al oraşului Miercurea Nirajului se garantează plata 

creditului. 

    ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Miercurea 

Nirajului. 

    ART. 4.  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 

 

 

 



 

 

Anexa la H.C.L. nr. 27 din 08 aprilie 2014 

 

 

 

 

 

01.05.2014 – 327.517 lei 

02.06.2014 – 29.768 lei 

01.07.2014 – 29.768 lei 

01.08.2014 – 29.768 lei 

01.09.2014 – 29.768 lei 

01.10.2014 – 29.768 lei 

03.11.2014 – 29.768 lei 

02.12.2014 – 29.768 lei 

05.01.2015 – 29.768 lei 

02.02.2015 – 29.768 lei 

02.03.2015 – 29.768 lei 

01.04.2015 – 29.765,60 lei  

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

          Keresztesi Ernő Barna          Secretar 

                              Nagy Zsigmond 

 


