
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

Hotărârea 
Nr. 63 din 14 decembrie 2012 

 
privind decalarea datei de rambursare a creditului bancar  

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publică, aprobată prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, 
modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2007, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 143/2008,  Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.19/2009 şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.72/2009, 

analizând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

având la bază prevederile art. 36 alin (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea hotărâre: 

 
Art.1.- Se aprobă decalarea datei de rambursare parţială a sumei de 1.500.000 de 

lei din creditul bancar contractat de la Banca Transilvania pentru proiectul „Sistemul de 
canalizare menajeră şi extinderea alimentării cu apă în comuna Dudeştii Noi”, de la data 
de 28 decembrie 2012 la data de 28 februarie 2013. 

 
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Dudeştii Noi. 
 
Art.3.- Prezenta se comunică:  



a) prefectului judeţului Timiş; 
b) primarului comunei; 
c) Bancii Transilvania; 
d) spre afişare avizier ori publicare în ziarul local.  

 
 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          Cons.  CONDEESCU RODICA                                                  
                                                                              Avizează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
 

  

 
 

          
L.S. __________________________________ 
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MGT/AAN 
Ex.2 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului1+4)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică2+3+5)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 


