
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂREA NR.139 

privind modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei 

 

Consiliul Local al orasului Isaccea, Judeţul Tulcea, întrunit azi 29.11.2019, în şedinţă ordinară, 

legal constituita, fiind prezenţi un număr de 15 consilieri locali; 

         Luând în dezbatere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul 

orașului Isaccea nr.53/22.11.2019, raportul Serviciului Economic nr.13144/22.11.2019; 

Având în vedere prevederile: 

-Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. 

IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, 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, 

-H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 

2.971.200 lei 

           Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale primarului; 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ  

 

                                                 H O T Ã R Ã Ş T E : 

 

ART 1. Se aprobă modificarea anexei la  H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea 

contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei, conform anexei parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

ART 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui 

împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei, rămân neschimbate. 

 

ART 3.  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea. 

 

ART 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și 

şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro.  

 
Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate 15 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 4 

           
          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 
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