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HOTARARE 
 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bănia nr.69/31.10.2013 referitoare la 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de până la 900.000 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: 
    a) expunerea de motive a  primarul comunei Bănia, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 

3113/22.11.2013; 
    b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 

3115/22.11.2013; 
    c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei publice de interes local, a cărei 

documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/25.04.2011 privind  aprobarea 
noilor indicatori tehnico-economici rezultaţi în urma finalizării proiectului tehnic la obiectivul de investiţie „Drum forestier 
Prisaca-Voinicovăţ-Lalca, comuna Bănia, judeţul Caraş-Severin”, prevăzută în anexa la prezenta, 

Consiliul Local al comunei BĂNIA adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Articol unic: Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 69/31.10.2013 privind aprobarea contractării unei 

finanţări rambursabile  interne în valoare de până la 900.000 lei, se modifică și se completează după cum urmează:  
1.Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: ,, Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile  interne în valoare de până la 683.773 lei.” 
2.Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  
,,Art. 1 – Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 683.773 lei, cu o maturitate 

de până la 6 luni, garantat cu bugetul local al comunei Bănia și FNGCIMM SA-IFN, prin ipotecă mobiliară asupra soldurilor 
creditoare ale conturilor curente (inclusiv contul special de grant) deschis  la CEC Bank SA și bilet la ordin stipulat fără 
protest, cu scadență la vedere, pentru FNGCIMM SA-IFN. 

3. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ,,Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Bălan Silvestru - primarul comunei 

Bănia și d-nul ec. Surulescu Dănilă –consilier, contabilul Primăriei comunei Bănia.” 
4. Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 63/31.10.2013 se abrogă și se înlocuiește cu anexa la 

prezenta.  
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