ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 34
din 22 martie 2016

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ibanesti nr 17/29.02.2016
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000
lei
Consiliul local al comunei Ibanesti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară în data
de 22 martie 2016;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) lit. b), 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), alin. (5) şi alin. (6) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, 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;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 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,
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la
contracte sau convenţii,
Avand in vedere Hotararii Consiliului Local Ibanesti nr 17/29.02.2016 privind
aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000 lei,
Luând act de:
a) nota de fundamentare întocmită de către primarul comunei Ibanesti în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată sub nr. 1740/22.02.2016;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr. 1672/18.02.2016
c) precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, constatând
necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 53/27.07.2009, privind instrumentarea proiectului integrat
”Modernizarea infrastructurii de bază în Comuna Ibanesti”, prevăzută în anexă la
prezenta,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Ibanesti nr
17/29.02.2016 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in
valoare maxima de 1.000.000 lei, astfel:
Art 3 al Hotararii Consiliului Local Ibanesti nr 17/29.02.2016 va avea urmatorul cuprins:
„Art 3. In vederea garantarii finantarii rambursabile interne:
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Se aproba obtinerea unei garantii de la Fondul pentru Garantarea Creditelor
Rurale(FGCR) in cuantum de 1.000.000 lei
- Se aproba constituirea urmatoarelor garantii:
A.Depozit colateral-titular depozit COMUNA IBANESTI-constituit pe toata perioada
de creditare,in suma de 14.600 lei
B.Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si asupra contului curent
deschis la Banca Transilvania, ce va garanta,credit, dobanzi, penalitati,comisioane
si alte costuri izvorate din contractul de credit, inscrisa in AEGRM pentru a se
asigura opozabilitatea fata de teri;
C.Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor
deschise la TREZORERIE pe numele imprumutatului, ce va garanta,credit,
dobanzi,penalitat,comisioane si alte costuri izvorate din contractul de credit,inscirsa
in AEGRM pentru a se asigura opozabilitatea fata de terti”.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Ibanesti si referentul cu probleme de contabilitate.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica,prin intermediul secretarului comunei Ibanesti, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Ibanesti si Prefectului Judetului Mures si
se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet.
Preşedinte de şedinţă
Matei Eugen

Contrasemnează
Secretar
Todoran Codruţa-Alexandrina
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