ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.29/2020
privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prin act adițional la contractul de credit
nr. RQ 19050360994913/28.05.2019, încheiat între Comuna Mihalț și CEC BANK S.A.

Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data
de 19 mai 12020, ședință publică;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de către primarul Comunei Mihalț,
înregistrat sub nr.2672/2020, cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de tragere prin act
adițional la contractul de credit nr. RQ 19050360994913/28.05.2019, încheiat între Comuna
Mihalț și CEC BANK S.A.
- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.2748/2020, întocmit de către șef Birou buget – finanțe,
impozite și taxe, contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mihalț;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Mihalț – Comisia
pentru programe de dezvoltare economico -sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului
public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului şi comerț,
înregistrat sub nr. 2939/2020;
- HCL Mihalț nr.6/17 februarie 2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile de
către Comuna Mihalț, pentru realizarea unor investiții publice de interes local;
- HCL Mihalț nr.38/2019 privind aprobarea semnării contractului de credit, în condițiile de
rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, între CEC BANK S.A. și Comuna
Mihalț;
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu nr.6079/2020, pentru modificarea
art.2 din Hotărârea nr.5745/13.05.2019;
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale cu nr.6137/2020 pentru modificarea
art.2 din Hotărârea nr.5745/13.05.2019, modificată prin Hotărârea nr.6079/31.03.2020;
Potrivit prevederilor:
- cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art.139 alin.(3) lit.b) și art.196 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
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Art.1. Se aprobă prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către Comuna
Mihalț de la CEC BANK S.A., până la data de 30.06.2020, prin act adițional la contractul de credit
nr. RQ 19050360994913/28.05.2019.
Art.2. Se aprobă semnarea Actului Adițional nr.3 la contractul de credit nr. RQ
19050360994913/28.05.2019, încheiat între Comuna Mihalț și CEC BANK S.A., conform Anexei
1 – draft act adițional, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicesc să semneze Actul Adițional, prevăzut la art.2 al prezentei
hotărâri, domnul Flavius Breaz – primarul comunei Mihalț și doamna Desdemona Carnat – șef
Birou buget – finanțe, impozite și taxe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Mihalț.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ
conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.5. Hotărârea se comunică:
- Primarului Comunei Mihalț;
- Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate;
- Instituției Prefectului – Județul Alba;
- CEC BANK S.A. – Sucursala Alba Iulia

Mihalț la 19.05. 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care
reprezintă 85% din numărul consilierilor în funcție ( 85% din numărul consilierilor prezenți).

Președinte de ședință,
Consilier – Petru Comșa

Contrasemnează,
secretar general comuna Mihalț
Mariana Salcău
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