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HOTĂRÂRE 

Nr.75 din 22.11.2019 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de credit de investiţii nr. 1092 

RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între COMUNA TĂMĂŞENI şi CEC BANK S.A. 

 

Consiliul Local al comunei Tămăşeni întrunit în ședință în data de 22.11.2019 

  Având în vedere: 

    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 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; 

    - prevederile HCL nr.1 din 23.01.2018 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.500.000 lei,   

    -prevederile HCL nr.27 din 28.03.2018 privind aprobarea semnării contractului de credit de 

investiţii cu CEC Bank S.A., pentru suma de 6.500.000 lei  şi garantarea creditului 

    - prevederile contractul de credit de investiţii nr. 1092 RQ18031517928597 din 25.04.2018 

încheiat între COMUNA TĂMĂŞENI şi CEC BANK S.A. 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.7535  din  18.11.2019  a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea sa de 

iniţiator;  

b) raportul   nr.7536 din 18.11.2019  al compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniu;  

c) avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

  În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. 4, lit. b), ale art. 139, ale art. 140, alin. (1), 

precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

     Adoptă prezenta                                   

                                                       HOTĂRÂRE: 

 

Art.1.Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de credit de investiţii nr. 1092 

RQ18031517928597 din 25.04.2018, încheiat între COMUNA TĂMĂŞENI şi CEC BANK S.A., 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuterniceşte d-nul Primar Lucaci Ştefan si d-na contabil Bursuc Valerica să semneze, în 

numele şi pe seama Comunei Tămăşeni, actul adiţional menţionat la art. 1. 

Art.3.Incepând cu data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.74 din 31.10.2019 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de credit de investiţii nr. 1092 

RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între COMUNA TĂMĂŞENI şi CEC BANK S.A. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei  Tămăşeni, în 

termenul prevăzut de lege, primarului UAT Comuna Tămăşeni şi Institutiei Prefectului judeţului 

Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei cât si pe  site–ul oficial al 

Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                                                     Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

DUMEA CORNEL                                                                          Secretar general, 

                                                                                           Jr.CĂLIMAN ALINA CRISTINA 
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