
 
H O T Ă R Â R E 

                        
Referitor la aprobarea prelungirii perioadei de tragere si a perioadei de gratie cu inca 12 
luni a contractului de credit nr.2-ACR din data de 11.03.2016 incheiat cu Banca de Export 
Import a Romaniei – EXIMBANK S.A. 
 
 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 15.03.2018  prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.313/15.03.2018, legal constituit, 
 
 

      Avand in vedere: 

- raportul nr.4934/13.03.2018 al Serviciului I.D.L.A.P. din cadrul Primariei Bals; 

- adresa nr.3861/28.02.2018 a Serviciului I.D.L.A.P. din cadrul Primariei Bals; 

- adresa – raspuns a Bancii de Export Import a Romaniei – EXIMBANK S.A; 

- H.C.L. Bals nr.94/23.07.2015 prin care a fost aprobat un imprumut in valoare de 

7.000.000 lei; 

-  H.C.L.  Bals nr.33/09.03.2016 prin care a fost aprobat costul creditului,conditiile de 

contractare, semnatarii contractului de credit; 

- contractul de credit nr.2-ACR din 11.03.2016 incheiat cu Banca de Export Import a 

Romaniei – EXIMBANK S.A pentru finantarea unor proiecte de investitii de interes 

public local.; 

- Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

-  OUG nr.64/2007 privind datoria publica,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 

nr.64/2007; 

- art.36 alin.2,alin.4 lit.b, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale; 

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

      In temeiul art.45 alin.2 si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale; 

      Adopta prezenta  

                                                          HOTARARE 
 

          Art.1. Se aproba prelungirea perioadei de tragere si a perioadei de gratie cu inca 12 luni la 

creditul de investitii acordat in baza contractului de credit nr.2-ACR din 11.03.2016,cu toate 

completarile si modificarile ulterioare,incheiat cu Banca de Export Import a Romaniei – 

EXIMBANK S.A. 

         Art.2. Prevederile art.3 din HCL Bals nr.33/09.03.2016 modificata  prin HCL Bals 

nr.15/28.02.2017 raman valabile si in vigoare. 

        Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 

oraşului Balş, BANCII DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. 

         R O M Â N I A 
          JUDEŢUL OLT 

                  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



 serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş,  pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 

Prefectului Judeţului Olt . 

 
                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                               MILITARU EUGEN DUMITRU 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  15.03.2018 
Nr.17 
 (Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi) 

 
 


