
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA JEBEL 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE nr.
din _ 31.03.2017_

privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor 
obiective de investita si altor cheltuieli asimilate acestora in anul 2017

Consiliul local al comunei Jebel intrunit in şedinţa publica din data 
d e__ 31.03.2017 _ .

Având in vedere referatul domnului primar dr. Bociu Sabin cu numărul 
_ 1031 _ din care rezulta necesitatea aprobarii utilizării fondului de rulment pentru 
finanţarea unor obiective de investitii si altor cheltuieli asimilate acestora . 
Având in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate .

In conformitate cu prevederile art. 58, alin. 3 si 4 din Legea nr. 273 / 2006 
privind finanţele publice locale .

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45, alin. 2, 
lit. a precum si ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215 privind administraţia 
publica locala republicata cu complectarile si modificările ulterioare :

-voturi J3. "pentru",_____  "abţineri",_____  "impotriva".

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constitue fondul de rulment pentru anul 2017 in suma totala de 
74.894,73 le i.

Art. 2. Aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 74.894,73 lei 
pentru finanţarea unor cheltuieli de investitii si altor cheltuieli asimilate acestora in 
anul 2017, prevăzute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii judeţului Timiş
- Direcţiei Finanţelor Publice
- Consiliului Judeţean Timiş
- Cetatenilor comunei Jebel 
m 4 i.;



ANEXA 
la H.C.L.
nr. Jl'J / 31.03.2017

P R O G R A M U L

obiectivelor de investiţii si a cheltuielilor asimilate acestora pentru care se 
aproba finanţarea din fondul de rulment pentru anul 2017

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului de investiţie

Suma 
- lei -

Capitol
bugetar

1 Centrul medical - Dispensar Uman B.L. 74,329.62
02510271 

Autoritati publice

2 Extindere alimentare cu apa M 322 491.04
02700256 

Alimentare cu apa

3 Reţea canalizare si statie epurare M 322 34.68
02740256 

Protectia mediului

4 Cresa cu doua grupe M 322 39.39
02510256 

Autoritati publice
TOTAL 74,894.73


