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   HOTĂRÂREA 
   Nr. 301  din 04.12.2019 

privind aprobarea contractării de la Banaca Comercială Română a unui împrumut  
în valoare de 500.000 lei. 

 
Consiliul Local al Orasului Tautii Magheraus  întrunit de îndată  în sedință extraordinara la data de 04.12.2019 

Având în  
a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul Orasului Tautii Magheraus, în calitatea sa de initiator, NR.                 

16150/03.12.2019, 
b) Raportul Serviciului Financiar Contabil nr. 16147/03.12.2019, 
c) Prevederile OUG 64/2007 privind Datoria Publică, 
 raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Tautii Magheraus, 

� avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii           
nr.52/2003 privind transpareţa decizională tinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind           
finantele publice locale, cu modificările ulterioare.  

În temeiul art 196 alin. 1 lit. a, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit b şi alin.4 lit a. din OUG 57/2019 privind Codul                           
Administrativ, adoptă prezenta:  
 

HOTĂRĂRE 
 
            Articolul 1.  Se aprobă contractarea de de la Banaca Comercială Română a unui împrumut în valoare de 
500.000 lei. 

 
 

Articolul 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru acoperirea cheltuielilor aferente            
proiectului de extindere a rețelei de distribuție a gazelor natural în localitatea Bozânta Mare, județul Maramureș. 
 

Articolul 3.  Perioada de rambursare a împrumutului este de 6 luni. 
 
 

Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea contractului de împrumut se               
însărcinează primarul Orasului Tautii Magheraus, Dl. Ardelean Anton. 
 

Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Tautii Magheraus), în             
termenul prevăzut de lege;  

-Primarului Orasului Tautii Magheraus  
-Pprefectului judeţului Maramures, 
-Serviciului Financiar Contabil, 
-se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet a primăriei 
 

 
                                                               Presedinte de ședință 
                                                                       Bocuț Ancuța 

  
                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                  Bindila Calin Ioan  
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate 
Nr .301/04.12.2019  
5 ex. CL/BCI  



 


