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HOT.AR.AREA Nr.: 103 Data: 30.07.2009 

ROTA.RARE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru 

restructurarea, in conditiile legii, a creditului bancar, obiect al contractului 
nr.60104/ 13.06.2006, incheiat cu BCR S.A. 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SACELE, intrunit in $Cdin~a in data de 30.07.2009 
AnaJizand la initiativa Primarului , Expunerea de motive $i Raportul de specialitate aJ Directiei 

Economice, inregistrat cu Nr. 36546 din 23.07.2009, prin care s-a propus restructurarea, in conditiile 
legii, a creclitului bancar, obiect aJ contractului nr.601041 13.06.2006, incheiat cu BCR S.A. conform 
anexei 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

in temeiul art. 36 alin. 2 lit ,,b", alin 4 lit ,,a" si ,,b'', art. 45 aJin 2 lit ,,a" si ,,b'' si art 115 alin l lit 
,,b" alin. 3 alin. 5 si al in. 6 din Legea nr. 215 I 2001 privind administratia publica locala, republicata, 

A vand in vedcre prevederile Ordonantei de urgenia a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publica, cu modificArile $i completarile ulterioare. coroborate cu cele ale capitolului JV din Legea nr. 
273/2006 privind finantclc publice locale, cu modificarile $i completari lc ultcrioare. precum $i cu cele 
ale Hotararii Guvemului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta $i functionarea Comisiei de 
autorizare a imprumuturilor locale. cu modificarile $i completarile ulterioare; 

Tinand seama de prcvederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tchnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare 

Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomjei locale, adoptata 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificaHi prin Legea nr. 199/1997, 

Tinand seama de prevederile art. 942 $i urmatoarele din Codul civil, refcritoare la contracte sau 
conventii, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba restructurarea, in conditiile legii, a creditului bancar ce face obiectul 
contractului 60 l 04/ 13.06.2006 incheiat cu BCR S.A., conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare 

Art. 2. Se mandatcaza Primarul municipiului Sacele, domnul Nistor Radu Florea si Directorul 
cxecutiv al Directiei Economice, domnul Cioca Ovidiu Ciprian pentru semnarea actului aditional la 
contractul nr.60 l 04/ l 3.06.2006. incheiat cu BCR S.A. 
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Art. 3. Primarul municipiului Sacele raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 
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