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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 13 consilieri 

 

HOTARAREA NR.135 

privind aprobarea rectificarii bugetului imprumuturilor interne – etapa iunie 

2016 

 

  Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

 Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea rectificarii 

bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016; 

 In conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr.273 

din 29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din  18.07.2006, modificata si completata 

si prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339 din 18.12.2015, publicata 

in M.O. nr.941 din 19.12.2015 si HG nr.234 din 02.04.2015 privind aprobarea 

Normelor Metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a 

imprumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale in conditiile art.XII din 

OUG nr.2/2015, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetul 

institutiilor publice – publicat in M.O. nr.250 din 14.04.2015, OUG nr.8/2016 

privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum 

si unele masuri fiscal-bugetare din 23.03.2016, publicata in M.O. nr.225 din 

25.03.2016, Ordinul nr. 404/409 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice si al ministrului fondurilor europene pentru 

aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 207-

2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, pentru care 

unitatile/subdiviziunile administrative-teritoriale pot contracta imprumuturile 

prevazute la art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2016 privind unele 

masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii 

Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri 

fiscal-bugetare si sumele aferente acestora din 29.03.2016/01.04.2016 publicat in 

M.O. 256 din 06.04.2016; prevederile art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata; 

 

mailto:primar@primariahusi.ro
http://www.primariahusi.ro/


 In temeiul art. 45 alin.(2) din legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, modificata si completata; 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1. – Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2016 se stabileste la 

venituri in suma de 7750,38 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 7750,38 mii lei; 

  

          Art.2 (1) Sinteza bugetului rectificat al imprumuturilor interne pe anul 2016 

desfasurata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, capitole, 

subcapitole, paragrafe de cheltuieli se prezinta in anexa nr.1; 

        (2) Sinteza  cheltuielilor bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016 

cu detalierea pe titluri, articole si aliniate de cheltuieli se prezinta in anexa nr.2; 

                (3) Veniturile bugetului rectificat al  imprumuturilor interne pe anul 2016 

se aproba in suma de 7750,38 mii lei si se constituie din imprumut contractat din 

venituri din privatizare si credit Banca Comerciala Romana; 

      (4) Cheltuielile bugetului rectificat al imprumuturilor interne pe anul 

2016 in suma de 7750,38 lei se repartizeaza pe capitolul de cheltuieli 80.07– 

“_Actiuni economice comerciale si de munca”, – subcapitolul 80.07.01.10 –

“Programe de dezvoltare regionala si sociala”, titlul de cheltuieli – cheltuieli 

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare 

7750,38 mii lei, din care: 

                  *cheltuieli neeligibile ( cod 56.01.03)            7750,38 mii lei  

    (5) Lista de investitii  actualizata cuprinzand valoarea totala a investitiei , 

creditele angajament si creditele bugetare repartizate pe 2016 se prezinta in anexa 

nr.3 la prezenta hotarare . 

Art.3( 1)  Cheltuielile prevazute in bugetul imprumuturilor interne pe anul 

2016  reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite, iar rectificarea se va face in 

conditiile legii ; 

               (2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se poate face numai in cadrul 

limitelor aprobate. 

 Art.4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .  

 

                                                                                       HUSI, 02 iunie 2016   
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza, 

         Aurel Caciula                                                   Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 
 


