
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L.

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) sj alin.(4), lit."b", ale art.45, alin.(2),
art.63, alin.(l), lit."c" si alin.(4), lit."c", precum si ale art.ll5, alin.(l), lit."b",
alin.(3), (5) si (6) din Legea administra^iei publice locale nr.215/2001, republicata,

Avand in vedere prevederile Ordonan^ei de Urgen^a a Guvernului nr.64/2007
privind datoria publica, cu modificarile $i completarile ulterioare, coroborate cu cele
ale Cap.IV din Legea nr.273/2006 privind fman^ele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum $i cu cele ale Hotararii Guvernului nr.9/2007 privind
constituirea, componen^a sJ funcponarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale, cu modificarile $i completarile ulterioare;

Jinand seama de prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile $i completarile 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.l99/1997;

Jinand seama de prevederile art.942 sJ urmatoarele din Codul civil, referitoare
la contracte sau conven^ii;

Vazand prevederile Cap.IV - Tragerea liniei de fmantare, pct.4.5 si Cap.X -
Drepturile si obligatiile partilor, pct.l0.1., lit."k" din Contractul de credit - linie de
fmantate nr.26 din data de 4 iunie 2013;

Luand act de:
a) expunerea de motive a d-lui ing.Tiseanu Horia - Lauren|iu, inregistrata sub

nr.59.766/8 octombrie 2013;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, inregistrat sub nr.59.767/8 octombrie 2013;
c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului

Campina, respectiv Comisia buget, fman{e, administrarea domeniului public $i privat
sj agricultura;

d) avizul secretarului municipiului Campina,
Constatand necesitatea de a asigura resursele fmanciare pentru fman^area

lucrarilor de investi^ii publice de interes local construire blocuri locuinte de
necesitate si amenajare Lacul curiacul,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.73/30 mai
2013 referitoare la contractul de credit - linie de fmantare, incheiat intre Banca
Comerciala Romana S.A. $i Municipiul Campina, pentru fmantare rambursabila
interna in valoare de 6.000.000 lei, conform ANEXEI care face parte integranta din
prezenta hotarare.



Art.2. - Se imputerniceste Primarul Municipiului Campina sa semneze pentru
si in numele Municipiului Campina actul aditional la Contractul de credit - linie de
fmantare, incheiat intre Banca Comerciala Romana S.A. $i Municipiul Campina.

Art.3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
municipiului Campina.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului
municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului sJ Prefectului
jude^ului Prahova sj se aduce la cunos/tin^a publica prin publicarea in pagina de
internet www.primariacampina.ro.

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Tu

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. Moldoveanu Paul

Campina, 10 octombrie 2013
Nr. 129

CodFP-06-01,ver.l



ANEXA
la H.C.L. nr.l29/10 octombrie 2013

Pre^edinte de $edin|a,
Consilier,

dl.Ti

LISTA
sectiune dezvoltare (obiective de investitii) din credite interne

pe anul 2013 - B.C.R.

Cap.70.07 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA
A. Lucrari in continuare
Blocuri locuinte de necesitate

mii lei

Propus

4.000,00
Total capitol A 4.000,00

TOTAL CAPITOL 70.07 4.000,00

Cap.74.07 PROTECTIA MEDIULUI
A. Lucrari in continuare
Amenajare Lacul Curiacul 2.000,00
Total capitol A 2.000,00

TOTAL CAPITOL 74.07 2.000,00

TOTAL GENERAL : 6.000,00


