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JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL  ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTARAREA 
 

Nr. 89 din 26 mai 2010 
privind aprobarea garantarii  unei finantari rambursabile interne 

 in valoare de  14.959.711 lei   
 
         In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si 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” si alin. (3), 
(5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
     -  avand in vedere 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, 
    -  tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile si completarile 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) expunerea de motive a primarului municipiului Alexandria, inregistrata sub 
nr.10.449/20.05.2010  

b) raportul  Directiei buget finante taxe si impozite inregistrat sub 
nr.10.450/20.05.2010 

c) raportul comisiilor  de specialitate pe domenii de activitate ale  Consiliului Local, 
                   - constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru garantarea unei 

fianantari rambursabile interne , pe termen lung pentru finantarea proiectului, finantat 
din Fondul de Coeziune ,,Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare in judetul Teleorman”.  

 
                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA adopta prezenta   

 
HOTARARE 

 
                   Art.1 – Se aproba garantarea  unei finantari rambursabile interne in valoare de 

14.959.711 lei cu o maturitate de 20 ani.                 
 



             
 

                        
 
 
                          Art.2 – Garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru  

finantarea proiectului, finantat din Fondul de Coeziune ,,Reabilitarea si extinderea 
sistemelor de alimentare cu apa canalizare in judetul Teleorman”.  

                  Art.3 – Din bugetul local al  Municipiului Alexandria se asigura integral plata: 
                    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
                    b) oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de 

interes local;  
                    c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art.1. 

           Art.4.- (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Primariei 
municipiului  Alexandria urmatoarele date: 
 a) Hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice 
modificari si/sau completari ale acesteia; 
 b) valoarea garantarii unei finantarii rambursabile contractate in valuta de 
contract; 
 c) gradul de indatorare a Primariei municipiului Alexandria; 
 d) durata serviciului datoriei publice, cu precizarea perioadei de gratie si a 
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; 
 e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari 
rambursabile; 
 f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 
  (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui 
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege; 
 Art.5   Prin grija serviciului cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa 
Institutiei Prefectului  Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 
municipiului Alexandria, Directiei buget finante taxe si impozite si Directiei tehnic 
investitii, SC APA SERV SA  Teleorman Alexandria 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_tr@yahoo.com. 
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