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HOTĂRÂREA nr.37 
din 14 iunie 2013 

 
            Privind aprobarea liniei de credit în valoare de 1.402.492,24 lei şi garantarea 
acesteia, pentru implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, 
construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi 
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 
322.  
 
 
              Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş; 
              Având în vedere referatul compartimentului de specialitate. 
              Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local;  
              Având în vedere prevederile O.U.G, nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV  din Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale modificată şi completată prin H.G. nr. 
145/ 2008.  
              Ţinând cont de prevederile art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
              Luând în considerare prevederile art. 9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 şi 
ale art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b), art. 63 alin.(1) lit.c) şi 
alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală 
              În temeiul art.45 alin.(2) lit.b)  din Legea nr.215/2001 republicată,  privind 
administraţia publică locală.             

HOTĂRÂRE : 
 
               Art. 1 – Se aprobă linia de credit în valoare de 1.402.492,24 lei, pentru 
implementarea proiectului integrat “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2 
grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării 
specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea 
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin programul PNDR măsura 
322, linie de credit care va fi garantată prin următoarele garanţii: 

- cesiune de rang subsecvent asupra veniturilor primăriei. 
- ipoteca mobiliară pe contul deschis la CEC Bank – Agenţia Lugoj 
- scrisoare de garantare asupra 100% din valoarea liniei de creditare aprobate.  



               Art. 2 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru 
               Art. 3 –  Prezenta hotărâre se comunică: 
                   - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
                   - D.G.F.P. Timiş 
                   - Primarului comunei Nădrag. 
                   - Contabilitate. 
                   - Afişare. 
                                                                                                         Preşedinte şedinţă 
                                                                                                       Jurconi Flavia Ioana 
 
 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 
 
 
    
 
 
 


