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                                                      HOTĂRÂREA NR. 4 

                                                            din 29.01.2020 

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/31.01.2019 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei  

 

    În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 139 alin. (2), art. 155 

alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. d), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 și art. 200 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 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 privind 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. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, 

 luând act de: 

 a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului Șimleu Silvaniei, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 1214/2020; 

 b)  raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 1215/2020; 

 c) raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, 

finanţe, servicii, comerţ şi agricultură 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. 12/31.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a 

principalilor  indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Piața 

agroalimentară din orașul Șimleu Silvaniei”, Hotărârii Consiliului Local nr. 63/30.05.2019 

privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice  şi a principalilor  indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Piața agroalimentară din orașul 

Șimleu Silvaniei” și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64/30.05.2019 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a principalilor  indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii: Reabilitare Școala Gimnazială ”Silvania”  prevăzute în anexa la 

prezenta, 

     Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei adoptă prezenta  
 



              HOTĂRÂRE: 

 

 

 Art.I. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/31.01.2019 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 

lei se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:  

                    

 „Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru 

realizarea următoarelor investiții publice de interes local:  

 Amenajare Piața agroalimentară din orașul Șimleu Silvaniei 

 Reabilitare Școala Gimnazială „Silvania”. ” 

 

 Art.II.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Orașului Șimleu Silvaniei. 
 

 Art.III. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Șimleu Silvaniei  şi prefectului 

judeţului Sălaj şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi 

pe pagina de internet www.simleusilvaniei.ro. 
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