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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit 

nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru  refinanțarea datoriei publice locale a 
Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții   

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
Intrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.36444/19.08.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la 
nr.36445/19.08.2022; 
        - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
        - Contractul de împrumut nr. RQ17070316890211/04.08.2017, art.3, alin.3.2, ale 
Contractul de împrumut nr.RQ17050316881067/11.10.2017, art.3, alin.3.2;  
        - prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, corroborate cu cele ale art.2, lit.„e” din Ordonanța de Urgență 
nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare;  
        - prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;  
         - prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și 
convenții; 
        - prevederile art.61, alin.(1) și art.63, alin.(4) ale Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” şi alin (4), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul 
de credit RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a 
Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.297/27.07.2017. 
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       Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul 
de credit RQ17050316881067/11.10.2017pentru investiții aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.291/27.07.2017. 
      Art.3. Se împuternicesc pentru semnarea actelor adiționale de modificare a 
graficelor de rambursare următoarele persoane: 
             ANGHELESCU ADRIAN   - Primar al Municipiului Giurgiu;  
        BĂICEANU LILIANA         - Secretar General Municipiului Giurgiu;  
        CRISTEA IOANA              - Director executiv- Direcția Economică; 
 
          precum și înlocuitorii acestora: 
 
        DUMITRESCU SILVIU – ANDREI     - Viceprimar al Municipiului Giurgiu;  
        ȚIGĂNILĂ MIHAELA                         - Director executiv; 
        STOICA SIMONA                              - Șef birou buget - Direcția Economică. 
 
       Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Giurgiu şi 
Prefectului Judeţului Giurgiu şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local, precum şi pe pagina de internet a Municipiului Giurgiu, 
www.primariagiurgiu.ro. 

 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                        SECRETAR GENERAL, 

 
              Pălălău Gheorghiță - Stelian                                           Băiceanu Liliana 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu, 25 august 2022    
Nr. 266     

Adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, din totalul de 16 consilieri prezenţi 

http://www.primariagiurgiu.ro/
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