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privind aprobarea utilizării fondului de rulment pentru finanţarea unor 
obiective de investita si altor cheltuieli asimilate acestora in anul 2021

Consiliul local al comunei Jebel intrunit in şedinţa publica din data 
d e __ 21.04.2021 _ .

Având in vedere referatul domnului primar Vatris Dan Ciprian cu numărul 
1677 _ 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 .

Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administraţia 
publica .

In conformitate cu prevederile art. 129, alin. 4, lit. a din O.G. 57 /2019  privind 
Codul administrativ .

In temeiul art.-139 din OUG 57/2019  privind Codul Administrativ :
- v o tu r i_____  "pentru",_____  "abţineri",_____  "împotriva".

HOTĂRĂŞTE
Ărt. 1. Se constitue fondul de rulment pentru anul 2021 in suma totala de

180.393,21 l e i .
Ărt. 2. Aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 180.393,21 lei 

pentru finanţarea unor cheltuieli de investitii si altor cheltuieli asimilate acestora in 
anul 2021, prevăzute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .

Ărt. 3. Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii judeţului Timiş
- Direcţiei Finanţelor Publice
- Consiliului Judeţean Timiş
- Cetatenilor comunei Jebel
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Contabil,
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ANEXA 
la H.C.L.
nr. / 21.04.2021

P R O G R A M U L

obiectivelor de investita si a cheltuielilor asimilate acestora pentru care se 
aproba finanţarea din fondul de rulment pentru anul 2021

Nr.
cri.

Denumirea
obiectivului de investitie

Suma 
- lei -

Capitol
bugetar

1 Centrul medical - Dispensar Uman B.L. 3,755.29
02510271 

Autoritati publice

2 Construire Capele 135,000.00
02510271 

Autoritati publice

3 Modernizare străzi in comuna Jebel M 7.2 41,637.92
02840258

Străzi
TOTAL 180,393.21

INIŢIATOR,

Contabil,

^ °  Bogdan Nicoleta Gabriela
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COMUNA JEBEL; JUDEŢUL TIMIŞ ; NR. 251 ; C.F. 5238993 
TELEFON : 0256/394500 ; TELEFON / FAX : 0256/394015

NR. 1677 / 15.04.2021

R E F E R A T
cu privire la constituirea si utilizarea fondului de rulment rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020

Subsemnata Bogdan Nicoleta angajata in cadrul Primăriei JEBEL in calitate de 
contabil, va aduc la cunostinta ca in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 
273 / 2006 privind finanţele publice locale, excedentul anual al bugetului local rezultat 
la incheierea exerciţiului bugetar, dupa efectuarea regularizărilor in limita transferurilor 
din bugetul de stat, se utilizeaza pentru constituirea fondului de rulm ent.

In conformitate cu reglementările in vigoare fondul de rulment se pastreaza 
intr-un cont distinct, cont deschis fiecărei unitati administrativ-teritoriale la unitatile 
teritoriale ale trezoreriei statului si poate fi utilizat pentru finanţarea unor investitii din 
competenta autoritatilor administraţiei publice locale .

Menţionez ca unitatea noastra a constituit un fond de rulment in suma de
180.393,21 Iei si anume :

# 176.637,92 lei - sume alocate din fonduri europene nerambursabile pentru :
- proiectul M 7.2 - "Modernizare străzi in comuna Jebel" = 41.637,92 le i;
- proiectul - "Construire Capele " = 135.000,00 le i .

# 3.755,29 lei - sume din venituri proprii .
Articolul 58 din Legea nr. 273 / 2006 prevede obligativitatea ca utilizarea 

fondului de rulment sa fie aprobata de consiliile locale, motiv pentru care solicitam 
aceasta aprobare prin hotarare, conform proiectului de hotarare anexat in care este 
prezentata repartizarea sumei pe capitole bugetare de cheltuieli ( anexa la hotarare ).

Contabil,
aC Bogdan Nicoleta
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