ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

HOTARÂRE
privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a contractarii
împrumutului pentru co-finantarea obiectivului de investitii „Managementul
Integrat al Deseurilor în Municipiul Bacau si în localitatile limitrofe
municipiului”

Consiliul Local al Municipiului Bacau
Având în vedere:
ü Prevederile art. 57 alin. (1) si (2) din OUG nr. 45/2003, aprobata prin
Legea nr. 1085/2004, privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
ü Prevederile Legii nr.313/2004 privind datoria publica
ü Prevederile HGR nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea
componentei si competentelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor
locale;
ü Referatul nr.24450/19.06.2006 înaintat de Serviciul Implementare
Programe
ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau.
În baza dispozitiilor art.38(2), lit.,,d” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
H o t a r a s t e:
Art. 1 Se aproba contractarea de catre Municipiul Bacau a unui împrumut extern
pentru co-finantarea unor investitii legate de implementarea proiectului
„Managementul Integrat al Deseurilor în Municipiul Bacau si în localitatile limitrofe
municipiului”, în urmatoarele conditii:
• valoarea împrumutului va fi de 5.000.000 Euro;
• finantatorul este Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
• plata serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului se va face din
bugetul local al Municipiului Bacau, pe întreaga perioada de derulare a
acestuia;
• plata oricaror taxe si impozite aferente realizarii investitiei se va face din
bugetul local al Municipiului Bacau.
Art. 2 Se aproba încheierea contractului de împrumut, contract cadru, conform
anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 3 Se împuterniceste Primarul Municipiului Bacau sa negocieze clauzele
contractului de împrumut si sa semneze contractul de împrumut în numele
Municipiului Bacau cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum
si orice modificari sau completari convenite de partile contractante sau alte
documente referitoare la derularea finantarii, care vor fi aduse la cunostinta
Consiliului Local al Municipiului Bacau.
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