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Privind aprobarea restructurarii creditelor de investitii contractate la BCR

Consiliul Local al oraşului Sebiş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere :

- initiativa primarului orasului Sebis, exprimata prin expunerea de motive nr. 751 din
10.02.2016

- referatul Serviciului Contabilitate- Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului orasului Sebis nr. 752 din 10.02.2016

- adresa nr. 547 din 08.02.2016 transmisa de BCR, inregistratata la Primaria orasului
Sebis la nr. 727 din 09.02.2016, referitor la cerere privind restructurarea creditelor
de investitii contractate la BCR prin contract nr. 463/58128/20.12.2005, respectiv
contract nr. 280/50921/14.08.2006

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit b,  art. 115 alin. (5) și (6) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, cu modificările ulterioare;

 prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

HOTĂRAŞTE:

ART.1. Se aprobă  restructurarea creditelor de investitii contractate la BCR prin
contractul nr. 463/58128/20.12.2005, respectiv contract nr. 280/50921/14.08.2006,
conform termenilor si conditiilor stabilite de Banca Comerciala Romana prin adresa
nr. 547 din 08.02.2016, inregistrata la Primaria orasului Sebis la nr. 727 din
09.02.2016.
ART.2. Se împuternicește Primarul Orașului Sebiș să semneze în numele și pentru
Consiliul Local al Orașului Sebiș, toate documentele necesare  restructurarii
creditelor.

         ART.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
orasului Sebis.

         ART.4. Prezenta hotarare se comunica cu:
-primarul orasului Sebis
-Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Aparatului de Specialitate al

Primarului orasului Sebis
-Institutia Prefectului-Judetul Arad
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