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                      ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 2 din 04.01.2023 
 

privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam,  

pe anul 2022 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali s-a reunit în şedinţa extraordinară din data de 05.01.2023. 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) - (5) din 

Constituţia României, republicată; 

b) art. 3 - 4 și art. 8 - 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) art. 4 - 8 și ale art. 16 alin. 11 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e) art. 5 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 19 (1) lit. a) și alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 58 alin. 

(1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Ţinând cont de: 

a) H.C.L. Periam nr. 42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Comunei 

Periam; 

b) adresa nr. 10/04.01.2023 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al 

Comunei Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 67/04.01.2023; 

c) referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 69/04.01.2023 elaborat de 

Primarul Comunei Periam, în calitatea sa de iniţiator; 

d) raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

71/04.01.2023 întocmit de doamna Oana-Miruna Cruciță, inspector I asistent-contabil în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam. 

Luând act de: 

a) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat 

prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;  

b) avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam.             

În temeiul prevederilor 110 alin. 1, art.129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), art. 129 alin. (4) lit.a), 

art. 139 alin. (3) lit. a), art. 140 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 240 alin. (1) - (2), 

art. 243 alin. (1) lit. a) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă efectuarea unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pe anul 2022 în 
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sumă de 50.000 lei, împrumut necesar pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secțiunii de 

funcționare pe sursa de finanțare integral din venituri proprii a serviciului public.  

 

Art. 2. Împrumutul va fi restituit până la finele anului 2023, în funcție de sumele încasate la 

veniturile proprii. 

 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul Constantin-Marius 

Sandu, șef al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam și 

doamna Mariana-Adriana Oros, contabil în cadrul S.P.A.A.C. Periam. 

 

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al comunei Periam. 

 

 

 

               INIȚIATOR PROIECT:                                   AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

    PRIMARUL COMUNEI PERIAM,                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM, 

               Cornel DUMITRAŞ                                                          Daciana BRONŢ                  

                                                                                 
 

 


