ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor masuri pentru achizitia a 10 tramvaie pentru transportul urban de calatori
în municipiul Oradea

Analizând Raportul nr.179/B din data de 31.10.2007 întocmit de către Comisia de evaluare, prin
care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor masuri pentru achizitia a 10
tramvaie pentru transportul urban de calatori în municipiul Oradea,
Avand în vedere Hotararea Consiliului Local nr.457 din 28 iunie 2007 privind aprobarea
documentaţiilor de atribuire privind achiziţia de către R.A. O.T.L. a 10 tramvaie şi 20 de autobuze de
transport urban de călători în municipiul Oradea precum şi a unor măsuri privind finanţarea achiziţiilor de
mijloace de transport,
Luand în considerare Hotararea Consiliului Local nr.689 din 19 septembrie 2007, pentru
modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consilului Local Oradea nr. 457 din 28 iunie 2007 privind aprobarea
documentaţiilor de atribuire privind achiziţia de către R.A. O.T.L. a 10 tramvaie şi 20 de autobuze de
transport urban de călători în municipiul Oradea precum şi a unor măsuri privind finanţarea achiziţiilor de
mijloace de transport,
Conform prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, deciziile privind datoria
publica locala pot fi luate numai de catre Consilul local.
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b, lit.d, alin. 4), lit. a), alin.(6), lit. a), pct. 14,
precum şi art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1 Se aproba suplimentarea fondurilor necesare finantarii achizitiei celor 10 tramvaie la nivelul
sumei 28.794.745 EURO.
Art.2 Se aproba contractarea de către municipiul Oradea a unui împrumut bancar intern sau
extern, în euro, sau a unui leasing financiar, pentru finanţarea achiziţiei a 10 tramvaie pentru transportul
urban de călători în municipiul Oradea, la nivelul sumei de 28.794.745 EURO.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Regia
autonomă Oradea transport local.
Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:
- Direcţia Economică,
- Regia autonoma Oradea Transport Local
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Hotărârea a fost adoptată cu: 23 de voturi „pentru”, 1 vot „abţinere”, 0 voturi ”împotrivă”

