ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CORABIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL CORABIA
C.U.I: 4716810

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea refinanţării unui împrumut intern în valoare de 4619 mii lei

Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- art. 46 (1), (2) lit. b, art. 120 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 313/2004 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;
- tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata,
coroborate cu cele ale art. 3 (4) din Legea nr. 313/2004 privind datoria publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ,
luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.
199/1997,
tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil,
referitoare la contracte sau conventii,
luand act de:
a) Proiectul de hotărâre nr. 13591/05.10.2016 iniţiat de catre primarul
oraşului Corabia;
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 13592/05.10.2016;
precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Corabia,
- Constatând necesitatea de a asigura refinanţarea datoriei publice locale
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă refinanţarea unui împrumut intern în valoare de 4619 mii
lei, cu o maturitate de 15 ani.
Art. 2. – Refinanţarea împrumutului se face pentru refinanţarea datoriei
publice locale, prevăzută în anexa la prezentul proiect.
Art. 3. – Din bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul
Corabia se asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice.
Art. 4. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza
primarul oraşului Corabia.
Art. 5. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului oraşului
Corabia, in termenul prevazut de lege, primarului oraşului Corabia si prefectului judetului

Olt si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina
de internet www.primariacorabia.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLETA-MARIANA ANTONESCU

NR.35/28.10.2016
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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