AVIZAT FAVORABIL

COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,
JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ
Nr. 19 /2017
Comisia de specialitate a Consiliului Local al comunei Beba Veche, întrunita în sedinta, a luat în
discutie acest proiect.
În urma analizei si având în vedere (baza legala):
- Referatului de specialitate înregistrat sub nr. 2195/2017
Comisia de specialitate AVIZEAZĂ FĂRĂ AMENDAMENTE proiectul de hotarare nr. 28/2017.

Supunem solicitarea aprobarii proiectului de hotărîre anexat de către plenul Consiliului
Local al comunei Beba Veche.

PRESEDINTE COMISIE,
Toth Ede
Membrii prezenţi:
Horvath Stefan

SECRETAR,
Ciobanu Liviu

România
Judeţul Timiş
Comuna Beba Veche
Primăria
Nr....2195.... din 28.06.2017
EXPUNERE DE MOTIVE SI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

A. EXPUNEREA DE MOTIVE
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a necesității de contractare a unui
împrumut
B. RAPORT DE SPECIALITATE
Necesitatea si oportunitatea reies din...
SECRETARUL COMUNEI,
jr. Sorin Giuroescu
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA
COMISIA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI URBANISM, JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE H O T A R A R E
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Nr. 28
Primarul comunei Beba Veche, judeţul Timiş, in baza art. 26 alin. 1 din
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local Beba Veche aprobat
prin HCL 42/2016:
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit b), art. 45 alin. (2), 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,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind
datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările
ulterioare, ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare, 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 convenţii,
Luând act de:
a) Expunerea de motive nr.2195/5.07.2017 a Primarului comunei Beba Veche;
b) Raportul de specialitate nr. 2199/5.07.2017 al serviciului contabilitate;
c) Nota de fundamentare nr.2200/5.07.2017 serviciului contabilitate;
d) Avizul Comisiei ;
Consiliul local al comunei Beba Veche adoptă prezenta hotărâre:
Art. l. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut din
venituri din privatizare în valoare de lei, cu o maturitate de maximum ani.
Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finalizarea
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada
de programare 2014-2020, prevăzute în anexa la prezenta hotarare pentru care va fi întocmită
cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
Art.3, Din bugetul local al comunei Beba Veche se asigură integral plata serviciului
anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. I.
Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal
de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a comunei Beba Veche următoarele
date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări
şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a comunei Beba Veche;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a
perioadei de rambursare a împrumutului;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2)Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Beba Veche;
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Beba Veche şi Prefectului județului Timiș şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet
www.primariabebaveche.ro.

^\

Inițiator,
Primar,
ing. Ioan Bohancanu

Viza legalitate,
Secretar,
jr. Sorin Giuroescu

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea contractării unul împrumut în valoare de lei, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere necesitatea continuării programului de

, tinand cont de sumele

necesare cat st de posibilitarea contractării unui împrumut în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017, pentru prefinantarea si/sau cofinantarea
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 20142020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor, pentru care va fi întocmită
cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.
Tinand cont de cele prezentate, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de
lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017
pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere necesitatea executării unor lucrări de investiţii de
interes public local, constatand oportunitatea continuării programului de
tinand
cont de sumele necesare cat si de posibilitarea contractării unui împrumut în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017, ,
pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului,
Tinand cont de cele prezentate, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare.
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