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HOTARARE 

Priveste: modificarea anexei la H.C.L. nr. 167 din 25 mai  2015 privind aprobarea  

contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei 

 

        Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara 

avand in vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 18938/26.08.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

     - raportul  comun de specialitate nr. 18939/26.08.2019 al Directiei Economice si Directiei 

Tehnic Investitii; 

    - avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului Local al 

Municipiului Alexandria; 

- Hotararea nr. 5814/22.08.2019 - pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 

4618/20.10.2015 modificata prin Hotararile nr. 5178/20.09.2017 si nr. 5534/01.11.2018 a 

Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 

    - prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica cu 

modificarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006, privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale 

Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de 

autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

    - contractul de credit de investitii nr. RQ15114894783029 din 20.11.2015 incheiat cu CEC 

Bank Alexandria; 

     - prevederile art. 59 si 60 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 



    - prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”b”, pct.1, alin, (4), lit. ”d” din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 

2019 privind Codul Administrativ al Romaniei; 

      In temeiul prevederilor art. 136, alin.(1), art. 139, alin. (1) si alin. (5),art. 196, alin. (1), lit. 

”a” din O.U.G. nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ al Romaniei. 

 

HOTARASTE: 

 

      Art. I. Se modifica Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 167/25.05.2015 și va avea 

cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta  din prezenta hotarare. 

     Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 167 din 25 mai 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, rămân nemodificate. 

     Art. III. Prin grija secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei Economice si Directiei Tehnic Investitii, pentru cunoastere si punere in 

aplicare si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei municipiului 

Alexandria, precum si prin publicare  pe pagina de internet www.alexandria.ro. 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA,         

          CONSILIER,                  SECRETAR, 

                FLOREA VOICILA                                               ALEXANDRU RAZVAN CECIU   

 

 

ALEXANDRIA 

Nr. 281 din 28 august 2019 

 

 

 

http://www.alexandria.ro/

