
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
  

 HOTĂRÂRE 
Privind completarea art. 2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii 
unui credit in valoare de 12.700.000 ron, in vederea cofinantarii/finantarii unor 

obiective de investitii de interes local”, modificata prin HCL nrt.36/2019 
  

                          Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 26 februarie  2021 

     
 Având în vedere  referatul de aprobare prezentat de Viceprimarul municipiului, raportul 

nr.5155/24.02.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului Local;HCL 286/2018 si caietul de sarcini anexa la HCL 
nr.286/2019; 
            Având în vedere prevederile art.2 lit.c),e), f), g), h), i), art.3, alin.3, art.(6), alin.(2),, art.12, 
alin.(2), art.13, ale  Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu 
modificãrile si completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale art.20 alin.(1), lit.(f), art.61, alin.(1), 
(2), (3), art.62, alin.(1), art.63, alin.(4) , art.64, alin.(1), alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu cele ale art.6 a  
Hotãrârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare; 
       Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificãrile si 
completãrile ulterioare, 
     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeanã a autonomiei locale, 
adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatã prin Legea nr. 199/1997 prevederile art. 
1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții; 
            Luând în considerare  necesitatea asigurării cofinanțării proiectelor de ineteres public și 
asigurarea resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,  
           În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(b) si alin.(4) lit.(b), art. 139, alin. (3) lit.(a), si 
196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

  
  

Hotărăşte: 
  

   Art.1  Se completeaza art.2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit 
in valoare de 12.700.000 ron,  in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de 
interes local”, modificata prin HCL nr.36/2019, astfel: 
    Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile se face in vederea 
cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local, dupa cum urmeaza :  
- ”Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură în municipiul Vatra 

Dornei – Etapa II”,”-cofinantare proiect cu suma de 2.929.577,89 lei. 
Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr.286/2018 raman valabile. 
Art.3 Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
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