
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 03.08.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 2007/29.07.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 2006/29.07.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in 
valoare de 615466 lei

HOTĂRÂRE

          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,

          Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice 
de interes local

Articolul 1 - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile externe – leasing 
financiar - în valoare de  615.466  lei, cu o maturitate de 15 ani.

Articolul 2 - Contractarea finanțării rambursabile externe prevăzută la art. 1 se face 
pentru realizarea investiţiilor publice de interes local prevăzute în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării 
împrumutului.

Articolul 3 - Plățile pentru achiziționarea echipamentului descris în Anexa nr. 1 se fac în 
conformitate cu Graficul de plăți prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 4 - Din bugetul local al comunei Beba Veche se asigură integral plata:
a)	serviciului anual al datoriei publice locale,
b)	oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii publice de interes 
local
c)	altor cheltuieli neeligibile finanțării rambursabile externe prevăzută la art. 1



Articolul 5 - (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.

Articolul 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Beba Veche.

Președinte de ședință
FARCA LIDIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 33/2020
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Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 
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Beba Veche la data de 03.08.2020
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Proiect de hotărâre respins datorită neînsumării numărului de voturi necesar


