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Din data de 29 august 2014 

 
privind aprobarea termenilor si conditiilor finale aferente contractului de credit de 

investitii în valoare de 1.700.000 lei ce urmeaza a fi semnat de catre Comuna Ogra cu 
CEC Bank S.A. pentru realizarea investitiilor publice de interes local “Lucrari de 

asfaltare a strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures” 
 

 
Consiliul Local  al Comunei Ogra, intrunit in sedinta ordinara in data de 29.08.2014; 

 Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea termenilor si conditiilor finale 
aferente contractului de credit de investitii în valoare de 1.700.000 lei ce urmeaza a fi semnat 
de catre Comuna Ogra cu CEC Bank S.A., pentru realizarea investitiilor publice de interes 
local “Lucrari de asfaltare a strazilor din localitatea Ogra, judetul Mures” aprobate conform 
HCL nr. 33/2013,  proiect elaborat din iniţiativa Primarului comunei Ogra, domnul Marian 
Palaghie;  
 În baza Raportului de specialitate al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane 
nr.3439/25.08.2014 şi a avizului comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Ogra; 
 Avand in vedere prevederile HCL nr. 29 din 23.05.2014; 

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind 
datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), 
art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. 
(5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1.  Se aprobă termenii si conditiile finale aferente contractului de credit de investitii 

în valoare de 1.700.000 lei ce urmeaza a fi semnat de catre UAT Comuna Ogra cu CEC Bank 
S.A. pentru realizarea investitiilor publice de interes local “Lucrari de asfaltare a strazilor din 
localitatea Ogra, judetul Mures”,conform anexei nr.1. 

Art.2 (1) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al comunei 
Ogra. Cuantumul veniturilor cu care comuna Ogra va garanta anual va fi egal cu obligațiile de 
plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferente anului 
respectiv. 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului 
României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea 
datoriei publice locale. 

(3)Se imputerniceste Primarul comunei Ogra sa semneze in numele si pe seama 
comunei Ogra acordul de garantare a imprumutului si sa semneze toate documentele 
necesare obtinerii autorizarii si derularii finantarii rambursabile interne. 



 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarului 

Comunei Ogra şi Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane . 
Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, Primarului Comunei Ogra, Biroul Financiar 

Contabil-Resurse Umane, Instituţiei Prefectului Judeţului Mures şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare pe pagina de internet www.primariaogra.ro.  

 
 

                    PRESEDINTE  DE SEDINTA                                         Contrasemneaza 
                           Demeter Tiberiu                                                           SECRETAR, 
                                                                                                   Crefelean Anicuta-Ramona 


