
 

Consiliul local orasenesc Seini  

Judetul Maramures  

 

H O T A R A R E A   NR. 7 0  / 2012 
 

privind aprobarea semnarii contractului de credit cu CEC Bank SA si  

desemnarea persoanelor care reprezinta orasul Seini in relatia cu CEC Bank SA ;  

 

                 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 21.11.2012 ; 

 

              Avand in vedere : - Hotararea Consiliului Local al orasului Seini nr. 36/2012 prin care s-a 

aprobat contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei ; 

- Procesul verbal al sedintei de deschide a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitii 

publice avand ca obiect contractarea unei finantari rambursabile interne nr. 8405/26.09.2012 ;  

- Raportul procedurii nr. 8909 din 9.10.2012 prin care s-a atribuit CEC Bank SA Baia Mare 

contractul privind contractarea unui credit intern de 2.000.000 lei ; 

-    Expunerea de motive a primarului orasului Seini ;  

-    Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local ;  

- Avizul secretarului orasului ; 

      In conformitate cu prevederile OUG 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare prevederile art.41 al.4 din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare ;. 

             Luand in considerare prevederile art.9, pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, 

adoptata la Strassburg la 15.10.1985, ratificata prin Legea nr.199/1997 ;  

            In baza art. 36 al.1, al. 2,  lit.b, al. 4, lit. b, art.45, al.2, art. 63, al. 1, lit. c si al. 4, lit. c precum 

si ale art.115, al.1, lit.b, al.3,5 si 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare : 
 
 

H O T A R A S T E 
 

 

               Art.1. Se aproba semnarea contractului de credit cu CEC Bank SA in conditiile de 

rambursare si garantare rezultate in urma analizei efectuate.  

  Art.2. Se desemneaza d-na primar al orasului Seini, Tulbure Gabriela Florica si d-na Rablau 

Maria ca sa reprezinte orasul Seini in relatia cu CEC Bank SA si sa semneze Contractul de credit.  

              Art.3.  Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului -Judetul Maramures. 

- CEC Bank –Sucursala Baia Mare . 

- Primarului orasului Seini. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Seini. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
     Seini la 21.11.2012 

 

                       Presedinte de sedinta                                                Contrasemneaza 

                                                Secretar, 

                               Bud Ioan  
 


