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HOTĂRÂRE

privind aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabilă internă
de 6.750.000 lei de la Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A. pentru

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

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Recaș privind aprobarea realocării sumei

de 827.000 lei  din  finanţarea rambursabilă  internă de 6.750.000 lei  de  la  Banca de
Export – Import a României – EXIMBANK S.A. pentru 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;

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată sub nr. 10.635 / 19.07.2016;
 referatul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Economic  din  cadrul  Primăriei  orașului

Recaș, înregistrat sub nr. 10.636 / 19.07.2016;   
 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş  nr.  80  /  29.04.2014,  privind

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;
 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publica, cu

modificările și completările ulterioare;
 prevederile  Capitolului  IV  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  9/2007,  privind  constituirea,  componenta  şi

funcţionarea  Comisiei  de  Autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  44  din  Legea  nr.  24/2000,  rerepublicată,  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 prevederile art. 1.166 şi următoarele din cuprinsul Legii nr. 287/2009, privind Noul Cod
Civil  al  României,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  referitoare la
contracte sau convenţii;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
favorabil; 

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) şi alin. (6) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aproba realocarea sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabila interna de
6.750.000 lei, de la Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A., pentru 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.

Art. 2. – Se împuterniceşte primarul oraşului Recaş, domnul Pavel Teodor, să semneze în
numele si pentru oraşul Recaş toate documentele necesare realocarii sumei de 827.000 lei
din finanţarea rambursabila interna de 6.750.000 lei, în vederea realizării investiției prevăzute
la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.  3. – Ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredinţează Primarului  orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

                         Preşedinte de şedinţă                              Contrasemnează
                                    Consilier                                               Secretar oraș

              Mircea - Cosmin ANTONESCU                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 19
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR     : PRIMAR – Ing. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabilă internă
de 6.750.000 lei de la Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A. pentru

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

Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  10.635  /

19.07.2016privind aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabilă
internă de 6.750.000 lei de la Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A.
pentru 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; 

 referatul  de  specialitate  întocmit  de  Serviciul  Economic  din  cadrul  Primăriei  orașului
Recaș, înregistrat sub nr. 10.636 / 19.07.2016;   

 prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  al  Oraşului  Recaş  nr.  80  /  29.04.2014,  privind
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 6.750.000 lei;

 prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publica, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Capitolului  IV  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  9/2007,  privind  constituirea,  componenta  şi
funcţionarea  Comisiei  de  Autorizare  a  împrumuturilor  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile  art.  44  din  Legea  nr.  24/2000,  rerepublicată,  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 prevederile art. 1.166 şi următoarele din cuprinsul Legii nr. 287/2009, privind Noul Cod
Civil  al  României,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  referitoare la
contracte sau convenţii;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz
_______; 

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. b), art. 115 alin. (1) lit. b), alin.
(3), alin. (5) şi alin. (6) și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aproba realocarea sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabila interna de
6.750.000 lei, de la Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A., pentru 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.

Art. 2. – Se împuterniceşte primarul oraşului Recaş, domnul Pavel Teodor, să semneze în
numele si pentru oraşul Recaş toate documentele necesare realocarii sumei de 827.000 lei
din finanţarea rambursabila interna de 6.750.000 lei, în vederea realizării investiției prevăzute
la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.  3. – Ducerea la  îndeplinire  a prezentei  hotărâri  se  încredinţează Primarului  orașului
Recaș și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 4. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanţelor

Publice;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului orașului Recaș;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediul Primăriei oraşului Recaş și mass-media.

           Președinte de ședință                                        Contrasemnează
                                                                Secretar Oraş

                                                                                                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 10.635 / 19.07.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea realocării sumei de 827.000 lei din finanţarea rambursabilă internă
de 6.750.000 lei de la Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A. pentru

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

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

Ținând  seama  de  prevederile  Legii  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propun  utilizarea  sumei  de  827.000  lei  din  finanţarea  rambursabilă internă  de
6.750.000 lei de la Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A. pentru 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

Se  are  în  vedere  faptul  că  străzile  mai  sus  menționate  prezintă  o  stare  de
degradare avansată și necesită lucrări de modernizare care, prin poziţia lor, asigura traficul
între diferite obiective de ordin economic si social.

Fata  de cele prezentate,  propun spre  dezbatere și  aprobare Consiliului  Local  al
oraşului Recaș, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Initiator,
  Primar,

     Ing. Pavel Teodor




	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	PRIMĂRIA ORAȘULUI RECAȘ

