ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL VĂRGATA

HOTĂRÂREA NR. 27.
din 27 iunie 2014.
Privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere pentru poroiectul 2 ,, Infiinţarea şi
dotarea serviciului de gospodărie comunala in Comuna Vărgata, judeţul Mureş Promovarea
dansului popular în comuna Vărgata judeţul Mureş,,.

Consiliul local al comunei Vărgata, judeţul Mureş
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin.
(1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind
datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Ţinând seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Vărgata în calitatea sa de
iniţiator, înregistrat cu nr. 2.113/ 20 iunie 2014;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 2.114./20 iunie 2014;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
d) adresa nr. 2.101 din 19 iunie 2014 transmisă prin e-mail ,, daniela.palaghe@cec.ro
în data de 19 iunie 2014.
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare, pentru realizarea investiţiilor
publice de interes local/refinanţarea datoreiei publice locale, a căror documentaţie tehnicoeconomică /notă de fundamentare a fost aprobată prin HCL nr. 27/12.11.2012, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentaţiilor,
Hotărește
ART. 1.

-

Se aprobă Prelungirea perioadei revolving de la 20.09.2014 la 20.02.2015

ART. 2 Perioada de rambursare a facilității se diminuează de la 36 luni la 31 luni,
păstrându-se scadența finală inițial stabilită conform Contractului de credit (20.09.2017) și va
începe la 21.02.2015(inițial 21.09.2014). Prima rată trimestrială se va achita la data de
20.05.2014.
ART. 3
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Vărgata,
domnul ec. Balogh Istvan.
ART. 4
Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Vărgata în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Vărgata şi prefectului judeţului Mureş şi se aduce la
cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei comunei Vărgata precum şi pe pagina de
internet www.csikfalva.ro a Primăriei Vărgata .
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