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HOTARARE

Privind aprobarea bugetului imprumutului intern al comunei Adamclisi pe anul 2013 contractat
conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor
masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea

unor acte normative

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta de indata, legal
constituita la data de 8 martie 2013;

Avand in vedere initiativa Primarului comunei Adamclisi prin expunerea de motive la
proiectul de hotarare;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati
economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea
domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala;

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 1052 / 07.03.2013 intocmit de catre domnul
Slabu Marian, inspector in cadrul Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Adamclisi;

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si
modificarea unor acte normative;

- Ordinul MFP nr. 161 / 2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind aplicarea
prevederilor art. 2- 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri
financiare , precum si modificarea unor acte normative;

- Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa , cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;



In temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. b) , art. 45, alin. (2), lit. b) coroborat cu prevederile
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL ADAMCLISI HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul imprumutului intern al comunei Adamclisi pe anul 2013
contractat conform prevederilor OUG nr. 3 / 2013 in suma de ………………… conform Anexei
nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. In situatia modificarii structurii clasificatiei bugetare Anexa nr. 1 va fi actualizata in
mod corespunzator.
Art. 3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de
Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Adamclisi.
Art. 4. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor si
persoanelor interesate pentru ducerea ei la indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului
Constanta pentru control si verificarea legalitatii.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi din cei 11 consilieri
prezenti din totalul de 11 consilieri in functie.

Nr. 11 PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNAT
Data 08.03.2013 CONSILIER SECRETAR

OANCEA VASILE SIBEL SERIF



EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului imprumutului intern al comunei

Adamclisi pe anul 2013 contractat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor

arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte
normative

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi, Judetul
Constanta propune prin acest proiect aprobarea bugetului imprumutului intern al
comunei Adamclisi pe anul 2013 contractat conform prevederilor Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea
unor arierate din economie, alte masuri financiare precum si modificarea unor acte
normative;

Avand in vedere:
- referatul de specialitate nr. 1052 / 07.03.2013 intocmit de catre domnul Slabu
Marian, inspector in cadrul Compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Adamclisi;
- prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3 / 2013 privind
reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative;
- prevederile Ordinului MFP nr. 161 / 2013 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind aplicarea prevederilor art. 2- 5 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 3 / 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor
arierate din economie, alte masuri financiare , precum si modificarea unor acte
normative;
- prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa , cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
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Sustin ca fiind importanta si necesara analizarea si aprobarea de catre Consiliul
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind APROBAREA BUGETULUI
IMPRUMUTULUI INTERN AL COMUNEI ADAMCLISI PE ANUL 2013 CONTRACTAT
CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 3 / 2013
PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MASURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN
ECONOMIE, ALTE MASURI FINANCIARE PRECUM SI MODIFICAREA UNOR ACTE
NORMATIVE.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. b) coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b)
precum si art. 45, alin. (2), lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv
APROBAREA BUGETULUI IMPRUMUTULUI INTERN AL COMUNEI ADAMCLISI PE ANUL
2013 CONTRACTAT CONFORM PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA A
GUVERNULUI NR. 3 / 2013 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR MASURI PENTRU
REDUCEREA UNOR ARIERATE DIN ECONOMIE, ALTE MASURI FINANCIARE PRECUM SI
MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE.

PRIMAR
BURCEA ANTON TUDOREL
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AVIZ DE LEGALITATE

Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun
Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia.

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind
APROBAREA BUGETULUI IMPRUMUTULUI INTERN AL COMUNEI
ADAMCLISI PE ANUL 2013 CONTRACTAT CONFORM PREVEDERILOR
ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 3 / 2013 PRIVIND
REGLEMENTAREA UNOR MASURI PENTRU REDUCEREA UNOR ARIERATE
DIN ECONOMIE, ALTE MASURI FINANCIARE PRECUM SI MODIFICAREA
UNOR ACTE NORMATIVE.

Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se in
prevederile art. 36, alin. (4), lit. b), art. 45, alin. (2), lit. b) coroborat cu prevederile art.
115, alin. (1), lit. b) din Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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