
 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: semnarea contractului de credit in valoare de 7.000.000 lei cu 
BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.,garantarea 
imprumutului si imputernicirea persoanelor  sa semneze contractul de credit 

si contractele accesorii.  
 
 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.03.2016 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.235/07.03.2016, legal constituit, 
 
 
 
 
Luand act de : 

 
- Raportul nr.5202/08.03.2016 al Serviciului IDLAP din cadrul Primariei Bals; 
- Expunerea de motive a primarului orasului Bals; 
- Hotararea nr.4830/2.03.2016 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 
- HCL nr.94/23.07.2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 7.000.000 lei; 
- Licitatia din data de 12.11.2015 privind contractarea imprumutului intern,comisia de evaluare 

stabilita prin Dispozitia Primarului orasului Bals nr.1188/10.11.2015 a stability castigatoare oferta 
depusa de BANCA DE EXPORT  IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.;  

 
Avand in vedere prevederile: 

- Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-  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; 
- HG nr.9/2007 privind constituirea,componenta si functionarea Comisiei de autorizare a 

imprumuturilor locale,cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art.36 alin.2 lit.b,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  lit.b si ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale; 

Adopta prezenta  

HOTARARE 
 

    Art.1. Se aproba semnarea contractului de credit in valoare totala de 7.000.000 lei cu  BANCA 
DE EXPORT  IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.,pe o perioada de creditare de 10 ani de la 

data semnarii contractului de credit pentru implementarea urmatoarelor obiective: 

     - Modernizare si reabilitare strazi in orasul Bals,jud.Olt; 

     - Construire adapost caini fara stapan,oras Bals, jud.Olt; 

     - Construire sarpanta cladire Colegiul Tehnic Bals,oras Bals,jud.Olt; 

   Art.2.- Creditul va fi garantat cu: 

         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 



- veniturile proprii ale bugetului local al Unitatii Administrativ Teritoriale Bals; 

     Art.3.- Persoanele imputernicite sa angajeze persoana juridica de drept public pentru semnarea 

contractului de credit si a contractelor accesorii sunt: 

- Statie George-administrator public; 

- Dinu Constantin-secretarul orasului Bals; 

- Langa Florentina- sef birou Taxe si Impozite; 

- Cirtog Liselotte Ionela-sef serviciu Buget-Contabilitate; 

- Teodosescu Domnica Geanina-sef serviciu Initiativa ,Dezvoltare Locala si Achizitii Publice. 

    Art. 4. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului 

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

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

Judeţului Olt . 

 

 

  
 

                                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                TUCAN DUMITRU 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,09.03.2016 
Nr.33 
(Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi) 

 
 

 
 


