R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 197 din 27.11.2009
privind aprobarea garantării unui împrumut contractat de
S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 20352 din 25.11.2009 iniţiată de către
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi Raportul
de specialitate nr. 20353 din 25.11.2009 întocmit de către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. 93 din 27.11.2009 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. 219 din 27.11.2009 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 20493 din 27.11.2009 dat de către secretarul
municipiului Roman;
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990R privind societăţile comerciale, ale
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 79/2007 privind aprobarea
încheierii unui contract de garanţie imobiliară pentru obţinerea unui credit de către
S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN, precum şi ale H.C.L. nr. 105/2009 privind
aprobarea garantării unui împrumut contractat de S.C. ACVASERV S.R.L.
ROMAN.
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 4, lit. „b”, ale art. 123, ale art. 45,
precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă garantarea pentru o perioadă de 16 luni, începând cu luna
decembrie 2009, cu terenul situat în Roman, str. Islazului, F.N., în suprafaţă totală
de 40000 mp, proprietatea Municipiului Roman, a creditului în valoare de 600 000
lei, contractat de S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN la B.R.D. Roman, prin
contractul nr. 671/09.07.2007.
Art. 2. Se dă mandat Primarului Municipiului Roman să semneze actul
adiţional la contractul de credit nr. 671/09.07.2007, precum şi toate actele necesare
reeşalonării creditului, în vederea stingerii acestuia în această perioadă.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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