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HOTĂRÂRE
privind extinderea perioadei de trageri din finanțarea rambursabilă în
valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Recaș privind necesitatea extinderii
perioadei de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 6.750.000 lei până la data
de 31 decembrie 2016;
 referatul nr. 12.302 / 24.08.2016 întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei
oraşului Recaş;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 80 / 29.04.2014, privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;
 prevederile Hotărârii nr. 3.638 / 10.07.2014 a Comsiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale, modificată prin Hotărârea nr. 3.677 / 21.08.2014;
 prevederile contractului de credit încheiat cu Banca de Export – Import a României –
EximBank S.A. nr. 12 - ATM din data de 25.07.2014, modificat şi completat prin actele
adiţionale nr. 1 / 27.07.2015, nr. 2 /21.08.2015, nr. 3 / 14.12.2015 și nr. 4 / 26.08.2016,
în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3.638 din 10 iulie
2014;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 18 / 29.07.2016, privind
modificarea listei investițiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor finanța din
împrumutul contractat de UATO Recaș în anul 2014;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 19 din 29.07.2016, privind
aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanțarea rambursabilă internă de
6.750.000 lei;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 67 din 29.07.2016, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “Asfaltare străzi
interioare Recaș: str. George Enescu și str. Nicolae Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și
16 din proiectul tehnic ASFALTARE STRĂZI INTERIOARE RECAȘ elaborat de
S.C.VIACOBO S.R.L. Timișoara”;
 prevederile art. 3, alin. (4 1) si (42) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării
sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și
completarile ulterioare;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și
completărle ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş Recaş, prin care se
acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), şi în temeiul art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă extinderea perioadei de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de
6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016, conform contractului de credit încheiat cu
Banca de Export – Import a României – EximBank S.A. nr. 12 - ATM din data de 25.07.2014,
modificat şi completat prin actele adiţionale nr. 1 / 27.07.2015, nr. 2 /21.08.2015, nr. 3 /
14.12.2015 și nr. 4 / 26.08.2016, în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale nr. 3.638 din 10 iulie 2014.
Art. 2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Primarului Orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.
Art. 3. – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Serviciului Economic din cadrul primăriei;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei și mass-media.

Preşedinte de şedinţă
Consilier
Mircea Cosmin ANTONESCU

Recaş, 31.08.2016
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Adoptată cu 13 voturi “pentru”
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Nr. de mandate: 15

Contrasemnează
Secretar oraș
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind extinderea perioadei de trageri din finanțarea rambursabilă în
valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,
Având în vedere:
 referatul nr. 12.302 / 24.08.2016 întocmit de Serviciul Economic din cadrul Primăriei
oraşului Recaş privind necesitatea extinderii perioadei de trageri din finanțarea
rambursabilă în valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 80 / 29.04.2014, privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;
 prevederile Hotărârii nr. 3.638 / 10.07.2014 a Comsiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale, modificată prin Hotărârea nr. 3.677 / 21.08.2014;
 prevederile contractului de credit încheiat cu Banca de Export – Import a României –
EximBank S.A. nr. 12 - ATM din data de 25.07.2014, modificat şi completat prin actele
adiţionale nr. 1 / 27.07.2015, nr. 2 /21.08.2015, nr. 3 / 14.12.2015 și nr. 4 / 26.08.2016,
în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3.638 din 10 iulie
2014;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 18 / 29.07.2016, privind
modificarea listei investițiilor publice de interes local pe anul 2016, ce se vor finanța din
împrumutul contractat de UATO Recaș în anul 2014;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 19 din 29.07.2016, privind
aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanțarea rambursabilă internă de
6.750.000 lei;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 67 din 29.07.2016, privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “Asfaltare străzi
interioare Recaș: str. George Enescu și str. Nicolae Bălcescu, respectiv străzile nr. 2 și
16 din proiectul tehnic ASFALTARE STRĂZI INTERIOARE RECAȘ elaborat de
S.C.VIACOBO S.R.L. Timișoara”;
 prevederile art. 3, alin. (4 1) si (42) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării
sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și
completarile ulterioare;
 prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și
completărle ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local oraş Recaş, prin care se
acordă aviz _______;
 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), şi în temeiul art. 45 din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă extinderea perioadei de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de
6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016, conform contractului de credit încheiat cu
Banca de Export – Import a României – EximBank S.A. nr. 12 - ATM din data de 25.07.2014,
modificat şi completat prin actele adiţionale nr. 1 / 27.07.2015, nr. 2 /21.08.2015, nr. 3 /
14.12.2015 și nr. 4 / 26.08.2016, în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor
Locale nr. 3.638 din 10 iulie 2014.
Art. 2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Primarului Orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.
Art. 3. – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Serviciului Economic din cadrul primăriei;
 Cetăţenilor, prin afişare la sediul primăriei și mass-media.

Președinte de ședință

Contrasemnează
Secretar Oraş
Jr. Cătălina MOLDOVAN
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SERVICIUL ECONOMIC

Vizat primar,

Nr. 12302 / 24.08.2016

Ing.Pavel Teodor

REFERAT

privind extinderea perioadei de trageri din finanţarea rambursabilă
în valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016
Având în vedere:






Derularea împrumutului intern în valoare de 6.750.000 lei, având ca titular orașul
Recaș, identificat prin codul de înregistrare fiscal 2512589, contractat de la Banca de
Export – Import a României – EximBank S.A. conform contractului de credit nr. 12 ATM din data de 25.07.2014, modificat şi completat prin actele adiţionale
nr.1/27.07.2015, nr.2/21.08.2015 şi nr.3/14.12.2015, în baza Hotărârii Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3638 din 10 iulie 2014;
HCL nr.18 din 29.07.2016 privind modificarea listei investițiilor publice de interes local
pe anul 2016, ce se vor finanța din împrumutul contractat de UATO Recaș în anul
2014;
HCL nr.19 din 29.07.2016 privind aprobarea realocării sumei de 827.000
lei din
finanțarea rambursabilă internă de 6.750.000 lei;
HCL nr.67 din 29.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții: “Asfaltare străzi interioare Recaș: str.George Enescu și
str.Nicolae Bălcescu respectiv străzile nr. 2 și 16 din proiectul tehnic ASFALTARE
STRĂZI INTERIOARE RECAȘ elaborat de S.C.VIACOBO S.R.L. Timișoara”.
Până la data de 24.08.2016, din valoarea împrumutului a fost utilizată suma de
4.753.314,09 lei, din care:





2.088.322,95 lei pentru “Modernizare drum comunal DC 147 Recaș - Bazoș”;
1.940.580,96 lei pentru “Modernizare drum comunal DC 75 Recaș - Petrovaselo”;
724.410,18 lei pentru “Asfaltare străzi interioare Recaș: str.Mihai Eminescu,
str.Armoniei și str.Bujorilor, respectiv străzile nr.1, 3 și 15 din proiectul tehnic
ASFALTARE STRĂZI INTERIOARE RECAȘ elaborat de S.C.VIACOBO S.R.L.;
Diferența de 1.996.685,91 lei va fi utilizată în anul 2016 pentru:





“Modernizare drum comunal DC 147 Recaș - Bazoș, Modernizare drum comunal DC
75 Recaș - Petrovaselo” = 301.785,94 lei;
“Asfaltare străzi interioare Recaș: str.Mihai Eminescu, str.Armoniei și str.Bujorilor,
respectiv străzile nr.1, 3 și 15 din proiectul tehnic ASFALTARE STRĂZI INTERIOARE
RECAȘ elaborat de S.C.VIACOBO S.R.L. Timișoara” = 867.899,97 lei;
“Asfaltare străzi interioare Recaș: str.George Enescu și str.Nicolae Bălcescu, respectiv
străzile nr. 2 și 16 din proiectul tehnic ASFALTARE STRĂZI INTERIOARE RECAȘ
elaborat de S.C.VIACOBO S.R.L. Timișoara” = 827.000 lei;

PROPUN
Spre aprobare Consiliului Local extinderea perioadei de trageri din finanţarea
rambursabilă în valoare de 6.750.000 lei până la data de 31 decembrie 2016.
Şef serviciu economic,
Ec.Petrariu Narcisa-Constanţa

