
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                             H O T Ă R Â R E A 

                     

         privind modificarea Hotărârii Consiliului local al orașului Deta nr. 43/04.03.2020 pentru        

         aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000  

         lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin Hotărârea nr.15 din        

        15.02.2020 a Consiliului local al orașului Deta. 

 

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

               Având în vedere referatul nr. 2.619/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite 

și taxe al Primăriei oraşului Deta prin care se propune desemnarea Primarului orașului Deta pentru 

aprobarea Documentației privind achiziția publică de servicii de acordare a unui credit valoare de 

3.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local aprobate în bugetul de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2020, având în vedere conjunctura actuală generată de starea de urgență, 

referatul de aprobare al Primarului orașului Deta și avizele Comisiei Economice și Comisiei Juridice ; 

              În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera “b”, alin. (4)  litera „b” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale H.G. 

nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, respectiv, Normele privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de 

către unitățile administrativ-teritoriale și ale O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ;                  

HOTĂRÂRE: 

 

            Art.I. Se modifică art. 7 al  Hotărârii Consiliului local al orașului Deta nr. 43/04.03.2020 

pentru aprobarea contractării/garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 3.000.000 lei 

pentru realizarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin Hotărârea nr.15/15.02.2020 a 

Consiliului local al orașului Deta, care va avea următorul conținut: 

“Art.7. Documentația privind achiziția publică de servicii de acordare credit în valoare de 3.000.000 

lei, în vederea finanțării și executării unor obiective de investiții va fi aprobată de către Primarul 

orașului Deta” 

 

             Art.II. Prezenta hotărâre se comunică:  

             - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ; 

                        - Primarului oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta; 

                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe  al Primăriei oraşului Deta ; 

                        - Compartimentului Dezvoltare economică-socială, prognoze şi analize al Primăriei 

oraşului Deta ; 

                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi 

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta; 

                        - Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale. 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  Consilier CORNELIA BARBULOV.                                            Contrasemnează, 

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

    Nr.   51   din   31   martie  2020.                                                  CORALIA SCULEAN. 



 


