
HOTĂRÂREA nr. 38  
din  30  august  2012 

 
pentru modificarea şi completarea articolelor 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  unei finanţări    
rambursabile interne în valoare de 630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei 

linii de  credit în valoare de 250.000 lei pe care S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea 
le va contracta  de pe piaţa internă de capital 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 

data de 30.08.2012, 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea articolelor 1 şi 2 ale 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a 
unei linii de  credit în valoare de 250.000 lei pe care S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea le va 
contracta  de pe piaţa internă de capital, proiect din iniţiativa primarului, 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea pentru  
modificarea şi completarea articolelor 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei linii de  credit în valoare de 
250.000 lei pe care S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea le va contracta  de pe piaţa internă de 
capital, 

Analizând coraportul referitor la necesitatea modificării şi completării articolelor 1 şi 2 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 84/31.05.2012 privind aprobarea 
garantării  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 630.000 lei pentru restructurare 
bilanţieră şi a unei linii de  credit în valoare de 250.000 lei pe care S.C.  Transport  Public S.A.  
Tulcea le va contracta  de pe piaţa internă de capital, înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea - 
Direcţia Economică sub nr. 19100/23.08.2012, iar la S.C. Transport  Public  S.A. Tulcea sub nr.  
1.638/22.08.2012,  

Constatând necesitatea garantării creditului ce urmează a fi contractat de S.C. Transport  
Public  S.A. Tulcea prin avalizarea a două bilete bilete la ordin şi prin ipotecare imobiliară, 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale cap. 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 cont de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
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, 

Conform prevederilor art. 1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte, 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin.  (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), ale art. 63 

alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea 
Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 



Art.  1.  Se modifică articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei linii  de  credit  în  valoare  de  250.000 lei pe 
care  
S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea  le va contracta  de pe piaţa internă de capital, care va avea 
următorul conţinut :  

„Art.  1.  Se aprobă garantarea, prin avalizarea a două bilete la ordin, a unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 630.000 lei, cu o maturitate de 24 de luni şi a unei linii de 
credit în valoare de 250.000 lei, valabilă 12 luni, cu posibilităţi de prelungire, pe care S.C. 
Transport  Public  S.A. Tulcea le va contracta de pe piaţa internă de capital.” 

 
Art. 2.  Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei linii de credit în valoare de 250.000 lei pe care 
S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea  le va contracta  de pe piaţa internă de capital, se modifică şi 
se completează după cum urmează : 

 „Art. 2. - (1)  Pentru garantarea creditului se aprobă ipotecarea de către S.C. Transport  
Public  S.A. Tulcea a construcţiilor proprietatea acesteia, edificate pe terenul aflat în proprietatea 
Consiliului Local al Muncipiului Tulcea şi administrat de S.C. Transport  Public  S.A. Tulcea. 

(2) Garantarea finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru realizarea 
restructurării bilanţiere a S.C. Transport  Public  S.A. Tulcea, precum şi pentru asigurarea 
funcţionării serviciului de transport public local.” 

 
Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul 

Municipiului Tulcea, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Tulcea şi S.C. Transport  Public  
S.A. Tulcea. 

 
Art. 4. - (1)  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului 

Tulcea, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Tulcea şi prefectului judeţului 
Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei 
Municipiului Tulcea. 

(2)  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
84/31.05.2012 privind aprobarea garantării  unei finanţări rambursabile interne în valoare de 
630.000 lei pentru restructurare bilanţieră şi a unei linii de credit în valoare de 250.000 lei pe care 
S.C.  Transport  Public S.A.  Tulcea  le va contracta  de pe piaţa internă de capital rămân 
neschimbate. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi ale consilierilor. 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                   Jr. BRUDIU Maria                                                    GAFAR Cantimir 

 
 
 
 
 
 


