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HOTĂRÂRE
privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de
683.773 lei, necesară finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul CaraşSeverin”
Văzând Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr.69/31.10.2013, modificată și completată prin Hotărârea
Consiliului Local al comunei Bănia nr. 76/29.11.2013, referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile
interne în valoare de până la 683.773 lei și Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 9 din 30.01.2014 privind
însușirea condițiilor specifice de acordare finanţare rambursabilă internă în valoare de 683.773 lei;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale 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 în
anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;
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;
Ținând seama de prevederile art. 41 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;
Ținând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte;
Luând act de expunerea de motive a primarul comunei Bănia, în calitatea sa de iniţiator, raportul compartimentului
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și raportul comisiei de specialitate a consiliului local;
Văzând prevederile Hotărârii nr. 3491 din 19 februarie 2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor.
Având în vedere și documentația pentru amendarea contractului nr. C125b 011051100019/16.11.2010 înregistrat la
APDRP Caraș-Severin sub nr. 552/20.02.2014.
Consiliul Local al comunei BĂNIA adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1 – În conformitate cu documentația pentru amendarea contractului nr. C125b 011051100019/16.11.2010 „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, înregistrată la APDRP- Oficiul Județean
de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și pescuit Caraș-Severin sub nr.552/20.02.2014, se aprobă solicitarea de prelungire a
perioadei de tragere a finanțării rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 683.773 lei, necesară
finanțării proiectului „Drum forestier Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, până la data de
16.03.2014.
Art. 2 – În interiorul termenului prevăzut la art. 1, contractarea liniei de credit se va putea face numai după
încheierea și semnarea actului adițional la contractul de finanțare C125b 011051100019/16.11.2010, în baza
documentației depuse la APDRP-OJPDRP Caraș-Severin, cu respectarea Hotărârii nr. 3491/19.02.2014 a Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei, Instituției Prefectului județului Caraș-Severin
prefectului judeţului Caraș-Severin şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea la sediul Primăriei comunei Bănia,
precum şi pe pagina de internet www.primariabania.ro.
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