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Nr.   35419  /19.07.2021   
 
 Primarul comunei Dumbrăvița, județul Timiș,  in conformitate cu prevederile art.136 din OUG 
nr 57/2019  privind Codul administrativ,  am inițiat si elaborat următorul  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

    privind contractarea unui împrumut intern în sumă de 10.000.000 lei, pe care vi–l 
înaintez spre analiză, dezbatere și adoptare în forma redactată, însoțit de referatul de 

aprobare nr. 35151/19.07.2021 
 

Consiliul Local al comunei Dumbrăvița, Județul Timiș, întrunit în ședință ordinară; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
c) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;  
e) art 88, art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, 

privind Codul administrativ; 
 
              Luând act de: 
              a) referatul de aprobare al primarului comunei Dumbrăvița în calitatea sa de   

inițiator, înregistrat cu nr.35151/19.07.2021, al primarului comunei Dumbrăvița, 
prin care se prezintă, se susține și se motivează necesitatea adoptării proiectului 
de hotărâre;  

              b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr. 43/20.04.2021, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021; 

c) Nota de fundamentare nr.35152/19.07.2021, întocmită de Biroul contabilitate, 
taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează 
și se solicită adoptarea hotărârii de contractare a unui împrumut intern în sumă 
de 10.000.000 lei. 
 

    În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. a), 
art 196 alin. (1) lit a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Consiliul local al comunei Dumbrăvița  
 
                                                      HOTĂRĂŞTE  

Art. 1. Se aprobă contractarea unui împrumut intern în sumă de 10.000.000 lei pentru 
finanțarea următoarelor obiective de investiții: 

1. Reabilitare drumuri în comuna Dumbrăvița; 
2. Construire Școală Gimnazială în comuna Dumbrăvița; 
3. Extindere canalizare în comuna Dumbrăvița. 
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Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Dumbrăvița prin Biroul contabilitate, taxe și impozite din cadrul Primăriei Comunei 
Dumbrăvița.  

                     Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică conform  prevederilor OUG nr.57/2019,  privind 
Codul administrativ în termenul prevăzut de lege: 

 
 Instituției Prefectului – județul Timiș; 
 Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timiș (Activitatea de Trezoreriei și 

Contabilitate Publică) 
 Primarului comunei Dumbrăvița; 
 Biroului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița; 
 Cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției; 

 

              INIŢIATOR, 
      PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIŢA                Contrasemnează pentru legalitate 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL UAT DUMBRĂVIŢA 
                   ……………………….                                
                    Horia-Grigore BUGARIN                                  ………………………… 
                                                                             L.S.           Diana-Ramona MARINCHI 
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       Nr. 35151/19.07.2021 

 
       Primarul comunei Dumbrăvița, în conformitate cu prevederile art 136 alin 1 coroborat cu 
alin 8 lit a), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, am inițiat si elaborat următorul: 
 

REFERAT DE APROBARE  

      La proiectul de hotărâre nr.35149/19.07.2021 privind aprobarea contractării unui împrumut 
intern în sumă de 10.000.000 lei, pe care vi–l înaintez spre analiză și dezbatere odată cu 
proiectul de hotărâre; 

     Având la bază prevederile: 

a) art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 și alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a, art 
196 alin 1 lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

b) art. 5, alin. (2) și art.19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;  

 
        Luând act de: 
 

a) Nota de fundamentare nr.35152 /19.07.2021, întocmită de Biroul contabilitate, 
taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează 
și se solicită adoptarea hotărârii privind aprobarea contractării unui împrumut 
intern în sumă de 10.000.000 lei; 

b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr. 43/ 20.04.2021, privind aprobarea     
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021. 
  

               În conformitate cu prevederile art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ”consiliile locale, judeţene 
şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau 
garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru 
realizarea de investiţii publice de interes local …”, iar în condițiile în care veniturile 
prevăzute în bugetul instituției în anul 2021 pentru finanțarea unor obiective de investiții 
nu vor fi încasate până la sfârșitul anului, așa cum rezultă din nota de fundamentare 
întocmită de biroul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, rezultă 
necesitatea supunerii spre aprobarea consiliului local a contractării unui împrumut de 
10.000.000 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce nu au asigurate în totalitate 
sursele de finanțare.  

             Drept urmare, faţă de cele constatate și menționate mai sus, în conformitate cu 
prevederile legale (art.61 alin. (1) din Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
coroborate cu ale art. 129, alin. (2), lit b), alin. (4) lit. a), art 196 alin (1) lit a), din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ), susțin și propun Consiliului Local să 
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supună dezbaterii și să adopte proiectul de hotărâre nr. 35149 /19.07.2021, în formă 
redactată. 

 
    Anexez la prezentul referat de aprobare a proiectului de hotărâre:  

 
a) Nota de fundamentare nr.35152 /19.06.2021, întocmită de Biroul contabilitate, 

taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Dumbrăvița, prin care se motivează 
și se solicită adoptarea hotărârii privind aprobarea contractării unui împrumut 
intern în sumă de 10.000.000 lei; 

b) Hotărârea Consiliului local Dumbrăvița nr. 43/ 20.04.2021, privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al UAT comuna Dumbrăvița pentru anul 2021. 
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVIŢA 

                                                                                    
                                                         ……………………….                                

                                                      Horia-Grigore BUGARIN   
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Nr. 35152/19.07.2021 
           
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 
 Având în vedere următoarele considerente: 

 Adresa Ministerului, Lucrărilor Publice și Administrației nr.75294/22.069.2021 prin care 
ni se comunică că au fost epuizate creditele bugetare alocate Programului Național de 
Dezvoltare Locală pentru anul 2021; 

 Probabilitatea ca veniturile estimate în buget pentru anul 2021, atât din venituri proprii, 
cât și din subvenții și fonduri externe nerambursabile, să nu fie încasate în procent de 
100%; 

 Imposibilitatea sistării lucrărilor angajate până în prezent, aferente obiectivelor de 
investiții cuprinse în bugetul instituției pentru anul 2021, sistare ce ar conduce la pierderi 
materiale însemnate, 
în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.61, 
alin. (1), vă rog să cuprindeți în ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din data de 
23.07.2021 aprobarea contractării unui împrumut intern în sumă de 10.000.000 lei 
pentru finanțarea următoarelor obiective: 

1. Reabilitare drumuri în comuna Dumbrăvița; 
2. Construire Școală Gimnazială în comuna Dumbrăvița; 
3. Extindere canalizare în comuna Dumbrăvița. 

 
 Șef birou contabilitate 
 Dana NICOLA 

 


