
                
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA SĂLIŞTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Localitatea SĂLIŞTEA, str. JOSENI, nr. 447, 

C.I.F. 4562001 Cod poştal 517655 tel/fax. 0258/762101, 0258/762007 

E-mail primaria_salistea@yahoo.com Web: www.comuna-salistea.ro 

 

  

  

HOTARARE Nr.  9 /2015 
 

 Consiliul Local Salistea intrunit in sedinta extraordinara din data de 27.01.2015 

 Luand in dezbatere: 

 Expunerea de motive si proiectul de hotarare privind prelungirea termenului limita de 

rambursare a creditului intern, contractat de la OTP BANK pana la data de 12.10.2015 si plata 

comisionului de prelungire a contractului; 

 Raportul de avizare al comisiei de specialitate; 

 Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, cu privire la prelungirea 

termenului limita de rambursarea a creditului intern contractat de la OTP BANK nr. 

C31002013014794 /16.09.2013 pana la data de 10.12.2015 si plata comisionului de prelungire a 

contractului; 

            Ţinând cont de: 

 -Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 -Legea nr. 186/2014 – Legea bugetului de stat pe anul 2015; 

 -Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art.45, alin.1 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile ulterioare adopta prezenta;  

 

HOTARARE 

           

         Art.1 - Se aproba prelungirea termenului limita de rambursare a creditului intern 

contractat de la OTP BANK cu nr. C31002013014794/16.09.2013 pana la data de 10.12.2015, in 

vederea derularii proiectului pe Masura 322 "Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza si accesul la 

servicii publice in Comuna Salistea, judetul Alba", precum si plata comisionului de prelungire a 

contractului de credit, in suma de 10.000 lei; 

         Art.2 - Compartimentul financiar contabil va raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei hotarari. 

             Art.3 - Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Consiliului local Salistea si se va comunica: 

 Institutiei Prefectului – judetul Alba; 

 Directiei Generale a Finantelor Publice Alba; 

 Trezoreriei Alba Iulia; 

 Primarului comunei Salistea; 

 Compartimentului financiar contabil. 

 

                                                   Salistea la 27.01.2015 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA SECRETAR 

Cons.  Chirilut Flavius Emil                                                           Jr. MANIU ADRIANA                                       
 

                               Prezenta hotarare s-a adoptat cu un nr.de 11 voturi pentru                                                     
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