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Hotararea Consiliului Local 376/28.09.2010
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=7B72C286E7E209A8C22577AC0022EE64
Hotararea Consiliului Local 376/28.09.2010
privind aprobarea avalizarii de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de catre SC
Compania Locala de Termoficare COLTERM SA in valoare de 50 milioane lei in vederea asigurarii
platii combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin.(1) lit. c) si alin. (4) lit.
c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007
privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre Primarul Municipiului Timisoara, in calitatea sa de initiator,
inregistrat sub nr. SC2010-23057/ 28.09.2010.;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.
(acelasi numar ca mai sus) 23057/28.09.2010.;
c) raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare platii combustibililor de catre SC Compania Locala
de Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populatie;
Hotararea Consiliului de administratie al Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA
nr.26/26.04.2010
Hotararea AGA a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA nr. 4/27.04.2010
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/12.10.2009 pentru reglementarea
unor masuri financiar - fiscale;
Constatand necesitatea de a asigura resursele finaciare platii combustibililor de catre SC Compania Locala de
Termoficare COLTERM SA pentru producerea energiei termice pentru populatie;
Tinand seama de Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 328/29.07.2010 privind
aprobarea contractarii de catre SC Colterm SA a unui credit in valoare de 50 milioane lei;
HOTARASTE
Art. 1. - Se aproba avalizarea de catre Municipiul Timisoara a biletelor la ordin emise de catre SC Compania
Locala de Termoficare COLTERM SA in valoare de 50 milioane lei plus dobanda in vederea asigurarii platii
combustibililor pentru producerea energiei termice pentru populatie.
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Art. 2. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are
obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Timisoara urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari si/sau completari ale
acesteia;
b) valoarea biletelor la ordin avalizate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a Municipiului Timisoara;
d) durata serviciului datoriei publice locale de 3 ani, cu perioada de gratie de 1 an si perioada de rambursare
a finantarii rambursabile de 2 ani;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila.
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru trimestrul expirat,
sub sanctiunile prevazute de lege.
Art. 3. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Timisoara,
Directia Tehnica si Directia Economica.
Art. 4.- Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass - media locale;
- Monitorul Oficial al Municipiului Timisoara
- pe pagina de internet: www.primariatm.ro
Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI
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