
HorAnAnnA NR.242

privind prelungirca perioadei de tragerc prevazuti in art.1 din HCL nr,2712g.03.2019,
referitoare la aprobarea de cltrc OraEul Sinaia a unei finan(Iri rambursabile interne in

valoare de pAni la 11.000.000 lei pentru asigurarea fontlurilor necesarc implemcntirii unor
obiective de investi{ii dc interes public local co-finantate din fonduri europene, pani Ia

31.12,2022 si plata unui comision de 0,5 %o din creditul neutilizat.

Avdnd in vedere Referatul dc aplobare nr.37486110.12.2021, intocmit dc initiatorul proiectului
de hotdrArc qi raportul de specialitate nr.37 487 din 10 decembri e 2021 , al Serviciului Buget qi Resurse
Umane din cadrul aparatului de speoialitate al primarului oraqului Sinaia, prin care propune
prelungirea perioadei de tragere prevazutd in art. I din HCL nr. 27128.03.2019 refetitoare |a aprobarea
de citre Orasul Sinaia a unei finanJdri rambursabile internc in valoare de pAnd la 11.000.000 lei
pcntru asigurarea fondurilor necesare implementarii unor obiective de investitii de interes public local
co-finantate din lbnduri europene, pdnd la 31.12.2022 qi plata unui commission {e 0,5 % din credirul
neut ilizat.

in baza Ordonanla de UrgenJd a Guvernului RomAniei nr.6412007 privind datoria publicd, cu
modillcirile qi compleldrile ulterioare, coroborate cu oele ale oapitolului IV din Legea nr.27312006
privind finaniele publice locale, cu nodificdrilc Ar compretdrile ulterioare gi cu cele ale Hotdrfrii
Guvernului Romdniei nr.912007 privind conslituirea, componenta 9i funclionarea Comisiei dc
autorizare a imprumuturilor locale, cu modificirilc Ai completirile ulterioare;

Jindnd seama de prevcdcrile art.41 alin.(4) din Legea nr.2412000 privind normele <le tehnic[
legislativd pentru elaborarea actelol normative, republicat6, cu modificirrile $i complelarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 129 alin (1) qi alin (2), lit (b), coroborat cu alin. (4) lir a), ale art. 139
alin (1) si alin (3) lit (b) si art. 196 alin (1), lit. a) din OUG nr 5712019 privind Codul adminislrativ, cu
modifi carile si cornpletdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HorAnASro:

Art. l. - Se aprobi prelur.rgirea pcrioadei de tragere prevazuta in art.1 din HCL privind contractarea
de citre Oragul Sinaia a unei fir.ranldri rirmbursabile interne in valoare de maxim I1.000.000 lei, pana
la data de 31.12.2022 qi plata unui comision de 0,5% din creditul neutilizat.

Art.2. - Prevederile prezentei hotararii vor fl duse la indeplinire de catre Serviciul Buget qi Resurse
Umane din cadrul aparatului de spccialitate al primarului orasului Sinaia.

Sinaia, 17 decembrie 2021
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