
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen scurt   pentru 

finanţarea   lucrării de reabilitare  retea apă din localitatea Peciu Nou                          
  

           Consiliul local al comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş  
Având în vedere referatul întocmit de domnul primar Ioan Fărcălău prin care propune 
contractarea unui împrumut pentru finanţarea lucrării de reabilitare reţea apă potabilă, 
Ţinând cont de prevederile OUG nr. 64 din 2007 privind datoria publică ,actualizată, 

 În conformitate cu prevederile art 61 şi art. 63 din Legea nr. 273 din 2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare, şi a  HG. nr. 9 din 2007 
privind constituirea ,componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor, 

În temeiul prevederilor art.47 şi art.117 lit.”a” din Legea 215 /2001  din Legea  
administratiei publice locale nr. 215/2001 republicată, 

Adoptăm prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 
 

 
Art.1.  Se aprobă contractarea de către comuna Peciu Nou   a unui împrumut intern în lei  
până la un plafon maxim de creditare a sumei de 500.000 lei cu o maturitate de 5  ani. 
Art. 2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanţarea finanţarea 
lucrării de reabilitare reţea apă potabilă din localitatea Peciu Nou ,suma urmând a fi restituită 
din fondurile alocate de la Guvernul României pentru această lucrare de investiţie.  
Art. 3.  Din bugetul local al comunei Peciu Nou  se asigură integral plata: 
   a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
   b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 
  c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 
Art.4. Se împuterniceşte doamna contabil Mateş Sofia şi primarul comunei Ioan Fărcălău 
pentru derularea procedurii şi semnarea contractului de creditare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, 

- primarului comunei Peciu-Nou, Ioan Fărcălău; 
-  doamnei contabil Mateş Sofia ;        
- cetăţenilor prin afişare;                                                                                          
- Instituţiei Prefectului  judetul  Timis  ,  contencios-administrativ. 
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REFERAT  
 
 
 

Subsemnatul Ioan Fărcălău ,primarul comunei Peciu Nou ,având în vederefaptul că sa 

încheiat contractul cu nr. 3139 din 16.03.2009  pentru reabilitare reţea apă potabilă în 

localitatea Peciu Nou ,cu  teremenul de finalizare a lucrărilor de reabilitare este în luna 

august ,iar fondurile necesare achitării acestor lucrări urmează a ne fii repartizaţi în trim. II şi 

trim. III,pentru a  evita incapacitatea de plată  a acestor lucrări ,propun să adoptaţi un proiect 

de hotărâre privind contractarea unui împrumut bancar în valoare de 500.000 lei pe o 

perioadă de 5 ani . 

 

Primar  

Ioan Fărcălău  

 


