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;,,;.;",,, J. *n*$9-MrQn DE AUTORTZARE A IMeRUMUTURILOR LOCALE

[::;lU:i*gffi'- i norAnAREA r.rn. .]h.h9
1;,,."b!-'--as -ler*s$i din 01 ocroMBRlE 2012' :' --r- '-----pentru modificarea art.2din HOTAnAnenNR. 1086/10.09.2010,

modificati prin HoTARAREA NR. 1 990/28.07.2011

Avind in vedere prevederile:

- Art. 11 din Ordonanfa de urgenli a Guvernului nr.3712008 privind reglementarea
unor misuri financiare in domeniul bugetar, publicati in Monitoru! Oficial al
Rom6niei, Partea l, nr.276 din I aprilie 2008, cu modificirile gi comptetirile ulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenla gi funclionarea
Gomisiei de autorizare a imprumuturilor locale, publicati in M6nitorul Oficial at
Rominiei, Partea l, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificirile gi completirile
ulterioare;
' Legii nr.29112011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificali in cadrul
fiscal-bugetar aplicabile p6ni la 1 ianuarie 2014, publicati in Monitorui Oficial al
Rominiei, Partea l, nr. 900 din 1g decembrie 2011;
' Hotir6rii Guvernului nr. 1612012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2012, 2013 gi 2014, pentru finanfirile rambursabile care pot fi contractate gi pentru
tragerile dinfinanldrile rambursabile contractate sau care urme azd afi contrictate de
unitifile/subdiviziunile administrativ.teritoriale, publicati in Monitorul Oficial al
Rominiei, Partea l, nr.44 din 19 ianuarie 2012;

analizind solicitarea MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA,
nr. 43333/10.09.2012 privind reautorizarea efectuirii de trageri din finanlarea
rambursabil5 in valoare de 12.000.000 EUR, a cirei contractare a fost autorizati prin
Hotirirea Gomisiei de Autorizare a imprumuturitor Locate Nr. 1686 din 10
SEPTEMBRIE 2010,

potrivit deliberirilor consemnate in procesul-verbal al gedinlei din data de 01
OCTOMBRIE 2012,

Comisia de Autorizare aimprumuturilor Locale adopt5, cu unanimitate de voturi,
prezenta hotirire.

Articol unic - Se modifici articolul 2 din Hotirirea Comisiei de Autorizare a
imprumuturilor Locale Nr. 1686 din 10 SEPTEMBRIE 2010, modificatd prin Hotirirea
Gomisiei de Autorizare aimprumuturilor Locale Nr. 1990 din 28 IULIE 2011, gi va avea
urmdtorul cuprins:
,,Articolul 2 - Finanlarea rambursabilS in valoare de 12.000.000 EUR, previzuti la art.
1, se utilizeazi astfel:
- in anul 2011: 1.709.839,35 EUR;
- in anul 2012:3.500.000,00 EUR;
- in anul 2013:6.790.160,65 EUR."
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