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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

Priveste:  semnarea contractului de credit pentru investitii ,a contractului de ipoteca   

           asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale      

              si a contractului de ipoteca mobiliara intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria  

         

            Consiliul Local  al Municipiului Alexandria , judetul Teleorman intrunit in sedinta 

extraordinara , avand in vedere: 

• expunerea de motive a primarului municipiului Alexandria, in calitatea sa de 
initiator, inregistrata sub nr. 31610 /03.11.2015; 

•  raportul comun al Directiei buget finante, taxe si impozite si Directiei tehnic 
investitii inregistrat sub nr.31611/03.11.2015; 

• HCL nr.167/25.05.2015- privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile 
interne de 24.000.000 lei; 

• Hotararea nr.4618/20.10.2015 a  Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale- 

privind avizarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 
24.000.000 lei; 

• Dispozitia nr.281/18.02.2015- privind delegarea, prin competenta primarului 

municipiului Alexandria, in competenta viceprimarilor municipiului Alexandria , 

administratorului public al municipiului Alexandria , secretarul municipiului 

Alexandria si a altor functionari din aparatul de specialitate al primarului 

municipiului Alexandria , a exercitarii unor atributii; 

• prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica 
cu modificarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea 

nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, 

componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 

• prevederile art. 36 alin. (2) si alin.(4) lit.“b”, ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. 
“c” si alin. (4) lit.“c” precum si ale art. 115 alin.(1) lit.“b” si alin. (3), (5) si (6) din 

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

 

          In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si (2) lit,,a’’si ale art.115 ,alin(1) ,lit,,b’’  din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

        Art.1   - Se aproba semnarea contractului de credit pentru investitii, a contractului de 

ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a 

contractului de ipoteca mobiliara intre CEC Bank SA si Municipiul Alexandria, conform 

anexelor 1,2 si 3, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

                Art.2    -  Se  mandateaza administratorul public al  Municipiului Alexandria, d-l Stefan 

Tabacitu in calitate de ordonator principal de credite delegat conform Dispozitiei 

nr.281/18.02.2015 , d-na Haritina Gafencu  in calitate de director executiv al Directiei Buget 

Finanate,Taxe si Impozite si d-na Postumia Chesnoiu in calitate de consilier juridic , sa semneze 

contractul de credit pentru investitii , contractul de ipoteca asupra creantelor rezultate din  

 



 

 
         veniturile bugetare ale autoritatii publice locale si a contractului de ipoteca mobiliara intre CEC 

Bank SA si Municipiul Alexandria. 

                Art.3   -  Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului 

Alexandria, Directiei buget finante taxe si impozite, Directiei tehnic investitii,CEC Bank SA 

pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                                               CONTRASEMNEAZA: 

                            CONSILIER,                                                                          SECRETAR,                         

                            Stelica Talpiga                                                                        Jr.Iulian Purcaru                                
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