ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării/garantării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de 808.465 lei
Consiliul Local al Comunei Macea judeţul Arad,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) şi alin. (4) lit.b), ale art. 45 alin.(2), art. 63 alin (1) lit. c) si
alin. 4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) si (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 și prevederile art. 43 din
HGR nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 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 sau
convenţii,
Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
a) Hotărârea Consiliului local Macea nr, 79/15 05 2017 privind aprobarea contractării/garantării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 808.465 lei;
b) Avizul Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor Locale nr. 568915/20 06 2017;
c) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Macea, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 6004/ 29.06.2017;
d) raportul compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.6005/29.06.2017 ;
e) raportul comisiei de specialitate buget a Consiliului Local Macea,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice
de interes local privind implementarea
Consiliul Local al comunei Macea, adopta prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă deschiderea unui cont curent pe seama Comunei Macea la EximBank SA Agentia Arad
și se imputernicește domnul OTLĂCAN CIPRIAN-GHEORGHE, identificat cu CNP 1830821020080, CI
AR 467459, domiciliat în Sat Macea (Com. Macea), Nr.109, Jud. Arad, în calitate de primar, pentru ca în

numele și pe seama comunei Macea, si pentru aceasta, să o reprezinte cu depline puteri și să semneze
documentele necesare deschiderii unui cont având ca titular comuna Macea sau cu orice alte acte juridice
încheiate de părți în legătură cu acesta.
Art. 2 Se împuternicește cu drept de semnătură pentru operațiunile derulate prin contul deschis la
EximBank SA Agentia Arad domnul OTLĂCAN CIPRIAN-GHEORGHE, în calitate de primar, cu drept
de semnătură individuală pentru toate tipurile de operațiuni derulate
Art. 3 Se aprobă contractarea, în condițiile legii, de la EximBank SA a unui credit de investiții în sumă de
808.465 lei, pe o perioada de 60 luni, pentru realizarea investiţiei publice de interes local: ”Reabilitarea
sistemului de iluminat public în comuna Macea, judeţul Arad”, obiectiv ai cărui principali indicatori –
tehnico economici au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului local al comunei Macea nr. 53/23 03 2017.
Art. 4 Se aprobă garantarea creditului prevăzut la art. 3 din prezenta hotărâre cu veniturile proprii ale
bugetului local al Comunei Macea.
Art. 5 Se împuterniceşte să semneze, în condițiile art. 3 din prezenta hotărâre, în numele și pe seama
Consiliului local al Comunei Macea, contractul de credit, contractele accesorii acestuia, precum și orice
alte documente necesare pentru accesarea de la EximBank SA a creditului, domnul OTLĂCAN CIPRIANGHEORGHE, identificat cu CNP 1830821020080, CI AR467459, domiciliat in Sat Macea (Com. Macea),
Nr.109, Jud. Arad, in calitate de primar.
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