
PROIECT 
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL AL   

COMUNEI BEZDEAD 

HOTĂRÂREA 

nr.         din 14.02. 2020  

privind modificarea H.C.L. nr. 55/09.05.2019 privind contractarea și garantarea unei 

facilități de credit  în valoare de 2 000 000 lei de la CEC BANK SA 
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) şi (4) lit. b), art. 196 alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență 

nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul Administrativ,  

având în vedere H.C.L. Bezdead nr. 55/2019 privind contractarea și garantarea unei facilități de credit  în 

valoare de 2 000 000 lei de la CEC BANK SA; 

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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;   

ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,  

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Bezdead, în calitatea sa de 
iniţiator, inregistrat la nr. 1407 din 13.02.2020; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
inregistrat la nr. 1408 din 13.02.2020; 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEZDEAD adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. unic. Se modifică Anexa din H.C.L. Bezdead nr. 55/2019 privind contractarea și garantarea unei 

facilități de credit  în valoare de 2 000 000 lei de la CEC BANK SA din: 

   BUGET LOCAL Valoare totala 

investitie  

Finantata din: 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

Buget 

local 

Credit 

Extindere si modernizare Centru 

cultural Bezdead, sat Bezdead, 

judetul Dambovita 

1.960.781 

LEI 

 1.238.097 722.684 

Amenajare spatiu public de recreere 

in comuna Bezdead, sat Magura, 

judetul Dambovita 

335.772 LEI  53.790 281.982 



Desfiintare partiala, extindere, 

reabilitare, modernizare si dotare 

Scoala gimnaziala ,,Grigore 

Radulescu” din comuna Bezdead, 

judetul Dambovita 

12.303.136  LEI 9.083.843 2.223.968 995.334 

TOTAL    2.000.000 

 

In: 

 

   BUGET LOCAL Valoare totala 

investitie  

Finantata din: 

Fonduri 

externe 

nerambursabile 

Buget 

local 

Credit 

Extindere si modernizare Centru 

cultural Bezdead, sat Bezdead, 

judetul Dambovita 

1.960.781 

LEI 

 1.238.097 722.684 

Desfiintare partiala, extindere, 

reabilitare, modernizare si dotare 

Scoala gimnaziala ,,Grigore 

Radulescu” din comuna 

Bezdead, judetul Dambovita 

12.303.136  LEI 9.083.843 1.941.977 1.277.316 

TOTAL    2.000.000 
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