
ANEXA Nr. 8 
la normele metodologice

ROMANIA 
Judeţul TIMIŞ
Consiliul loca! al COMUNEI JEBEL 
CUI: 5238993

HOTARARE 
nr. 30 din 31.05.2017 

privind aprobarea contractării unui imprumut in 
valoare de 1.200.000 lei, in conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 
pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si 
alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001. republicata, cu modificările si completările ulterioare,

avand in vedere prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publica, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008. cu modificările si completările 
ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru 
adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenta si funcţionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificările 
si completările ulterioare,

tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997.

tinand seama de prevederile art. 1.166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, 

luând act de:
a) Referatul de aprobare prezentat de către primarul COMUNEI JEBEL, in calitatea sa de initiator, 

inregistrat cu nr. 1759/30.05.2017;
b) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu 

nr. 1758/30.05.2017,
precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Jebel,

Consiliul Local al COMUNEI JEBEL adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba contractarea de la Ministerul Finanţelor Publice a unui imprumut din venituri din 
privatizare in valoare de 1.200.000 lei (fara zecimale), cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanţarea cheltuielilor necesare 
finalizarii proiectului/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana 
din perioada de programare 2014-2020,,Extindere alimentare cu apa, reţea de canalizare si statie de 
epurare, realizare cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare cămin cultural Jebel si achiziţionare 
utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de baza in comuna Jebel, 
judeţul Timiş”



pentru care va fi intocmita cererea pentru autorizarea contractării imprumutului.
Art. 3. - Din bugetul local al COMUNEI JEBEL se asigura integral plata serviciului anual al datoriei 

publice locale aferent imprumutului prevăzut la art. 1.
Art. 4. - (1) Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia sa publice pe pagina de internet a COMUNEI JEBEL urmatoarele date:
a) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificări si/sau completări 

ale acesteia;
b) valoarea imprumutului contractat/in valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a COMUNEI JEBEL -,
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de 

rambursare a imprumutului;
e) dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecărei finantari rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabila.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul COMUNEI JEBEL.
Art. 6. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului COMUNEI JEBEL, in termenul 

prevăzut de lege, primarului COMUNEI JEBEL si prefectului judeţului TIMIŞ si se aduce la cunostinta 
publica prin afişarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet www.primariaiebel.ro .

http://www.primariaiebel.ro

