
 

 

 

                                               H O T Ă R Â R E A  NR. 274/ 2013 

Privind  încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor    

rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum  şi a Contractului de 

ipotecă mobiliară   între CEC Bank  SA şi  Municipiul Baia Mare.  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă  extraordinară , vineri 26 iulie  2013        

 

Examinând: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare; 

-raportul de specialitate nr.348/2013  întocmit de Primarul Municipiului Baia Mare  prin care se 

învederează  necesitatea încheierii  contractului de credit de investiţii, a contractului de ipotecă asupra 

creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale  precum şi a 

contractului de ipotecă mobiliară  între CEC Bank  SA şi Municipiul Baia Mare . 

 

Având în vedere prevederile : 

- Hotărârii nr. 3203 din 18 iunie 2013 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64 / 2007 privind datoria publică, cu modificările şi  

    completările ulterioare ; 

- Hotărârii de Guvern nr. 9 / 2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de  

   autorizare a împrumuturilor locale cu modificările şi completările ulterioare ;  

- Cap.IV  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

   ulterioare ; 

- H.C.L. nr. 3 / 2013 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii   

   publice de interes local ; 

- H.C.L. nr. 121 / 2013 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 3 / 2013 privind necesitatea  

   contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local ; 

- Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 6 alin.9;  

               Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. 

               Avizul  secretarului Municipiului Baia Mare 

         Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile  art.36 alin.1, alin.4 lit.b,  şi art. 115 alin 1 lit.b , 

   din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările  

   ulterioare , 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 .Se aprobă  încheierea Contractului  de credit de investiţii, a  Contractului de ipotecă asupra 

creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a 

Contractului   de ipotecă mobiliară,  între CEC Bank S.A. şi Municipiul Baia Mare , conform Anexelor 

nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2  Se mandatează primarul Municipiului Baia Mare,  Cătălin Cherecheş, în calitate de 

ordonator principal de credite,  să semneze Contractul de credit de investiţii, Contractul de ipotecă 

asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale administraţiei publice locale  precum şi 

Contractul de ipotecă mobiliară   între  CEC Bank S.A  şi Municipiul Baia Mare.  
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Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Baia Mare. 

 

Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică la  : 

- Primarul  Municipiului Baia Mare   

- Instituţia Prefectului-  Judeţul Maramureş   

- Direcţia Economică   

- Administratorul  Public   

- Compartimentul Pregărire Elaborare Documente  

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNAT                                           

      MANDRA IOAN                      SECRETAR                                               

                      TODORAN AURICA                     

 

   

 

 

 

        

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 18 

Pentru 18 

Impotrivă - 

Abţineri - 



 


