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CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTARAREA 
 

Nr. 13  din 29 ian 2008 
privind aprobarea contractarii unui imprumut intern 

 reprezentand  a doua transa din imprumutul aprobat prin HCL nr.20/30.03.2007 
 

         In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si (2) lit.b),precum si ale art.115 alin.(1) 
lit.b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, 
         avand in vedere Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificarile ulterioare 
,coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 
publice locale, precum si cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea , 
componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale si 
prevederile HCL nr.20/30.03.2007; 
           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 alin(4) din legea datoriei publice nr.313/2004, cu 
modificarile 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 expunerea de motive a primarului municipiului Alexandria, in  

calitatea sa de initiator si raportul comun al Directiei economice si al Directiei de 
dezvoltare locala inregistrate sub nr 1796/24.01.2008, precum si de raportul comisiilor  
de specialitate pe domenii de activitate ale  Consiliului Local, 

                  constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea  
       investitiilor publice de interes local, ale caror documentatii tehnico-economice /note de      

fundamentare au  fost aprobate prin Hotararile Consiliului Local  prevazute in Anexa 
care  fac parte integranta din prezenta hotarare.  

                   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA intrunita in    
        sedinta ordinara de lucru adopta prezenta   

 
HOTARARE 

 
                   Art.1 – Se aproba contractarea unui imprumut intern in valoare de         

22.766.274  lei, cu o maturitate de 17 ani,reprezentand a doua transa din imprumutul 
aprobat prin HCL nr.20/30.03.2007. 

                   Art.2 – Contractarea imprumutului prevazut la art.1 se face pentru realizarea  
       investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa la prezenta. 
                 
 



                    Art.3 – Din bugetul local al Primariei 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 la finantare din imprumutul mentionat la art.1. 
                   Art.4.-  Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului  
        municipiului Alexandria, in termenul prevazut de lege, primarului municipiului  
        Alexandria si Institutiei Prefectului Judetului Teleorman si se aduce la cunostinta   

 publica prin afisare precum si pe pagina de internet www.alexandria_tr@yahoo.com. 
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