
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  10 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 5 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞ TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA Nr. 45 

din data de 27 martie 2019 
 

privind aprobarea, în principiu, contractării unui împrumut bancar în 

valoare de 1.601.000 de lei în vederea finanțării unor investiții publice de 

interes local 

 

 Consiliul local al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei 

pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de 

servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 Conform  prevederilor  Legii nr.500/2002 privind  finanţele publice 

locale; 

În baza prevederilor art.61, art.62, art.63, din  Legea nr. 273/2006 privind 

finatele publice locale , cu modificările   ulterioare, a Ordonanţei de Urgenţă  a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările, a Hotărârii 

Guvernului României nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor  Metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

public, cu modificările  ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.1 , alin. 2 lit.b) şi alin.4 lit.b), precum şi 

ale art.45 alin.1 şi 2 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata  în anul 2007, cu modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 Art. 1 – Se aprobă, în principiu, contractarea unui împrumut bancar în 

sumă de 1.601.000 de lei, reprezentând rată dobândă, credit și comisioane, 

pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local,  

 Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează 

Primarul Oraşului Tăşnad . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 

 


