
                                                                                                      
  
 
 
 
 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
NR. 84 din 29 iulie2010 

Privind  aprobarea contractării unui împrumut din veniturile din privatizare înregistrate în contul 
curent general al Trezoreriei Statului 

 
 

 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis; 
 Având în vedere expunerea de motive a d-nului primar Ioan Fărcălău şi referatul cu nr. 5624  / 
20.07.2010 întocmit de d-na Neculcea Diana-Florina referent la compartimentul dezvoltare-achiziţii, 
 Ţinând cont de prevederile art. 61 din Legea nr.273/2006 actualizată , privind finanţele publice locale, 
 În conformitate cu art.1 din OUG  nr. 51 /  2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, 

In temeiul prevederilor art. 36 aliniat (4 ) litera „b” din  Legea  administratiei publice locale nr. 215/ 
2003 republicată,  
 Adoptam prezenta  
 

H O T A R A R E: 
 
 

 Art. 1 – Se aprobă contractarea unui împrumut din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent 
general al Trezoreriei Statului în cuamtum de 709.875 lei. 
 
 Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei , d-nul Ioan 
Fărcălău .  
 
 Art. 3 – Prezenta hotarare, se comunica: 
 ● Primarului comunei Peciu-Nou, judeţul Timiş; 

• Consiliului Judeţean Timiş , 
● Ministerul Finanţelor Publice  
● Instituţiei Prefectului judeţului  Timis Contencios-administrativ. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
NEGRU GRIGOR 

 
 

 
          Contrasemnează 
                                 Secretar 
                                        Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi “pentru” şi 2 voturi împotrivă, din totalul de 13 mandate 



NR.5630/20.07.2010 
 
 

Expunere de motive  
 
 

 
 Subsemnatul Ioan Fărcălău  primarul comunei Peciu Nou , având în vedere faptul că la nivelul 

Primăriei s-au adunat o serie de datorii,în urma contractării diverselor lucrării şi a cheltuielilor curente 

care nu le putem acoperii din bugetul propriu din lipsa fondurilor băneşti. 

 Ţinând cont de referatul cu nr. 5624  / 20.07.2010 întocmit de d-na promotor local , Neculce 

Diana, care aduce la cunoştiinţă faptul că s-a primit adresa cu nr.R/9254/14.07.2010 de la Consiliul 

Judeţean Timiş , prin care suntem informaţi de faptul că Ministerul Finanţelor Publice acordă 

împrumuturi unităţilor administrative teritoriale cu o dobândă de 6,25%, cu termen de rambursare în 

maximul 5 ani , cu o perioadă de garţie de 1 an , în limita sumei de 1.500.000 mii lei şi de faptul că 

am avea un necesar de 709.875 lei pentru achitarea datoriilor , propun adoptarea unui proiect de 

hotărâre privind contractarea unui împrumut din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent 

general al Trezoreriei Statului în cuamtum de 709.875 lei. 

 

 

 

Primar  

Ioan Fărcălău  


