
coMrsrA DE AUToRIZARE n [upnuMUTURILoR LocALE

norAnAREA r.r n. .lt-b$.C
Din 11 AUGUST 2015

AvAnd in vedere prevederile:

- Ordonanlei de urgenti a Guvernului nr. 64127 iunie 2007 privind datoria publici,
publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu
modificirile 9i completirile ulterioare;
- Hotdririi Guvernului nr. 147012007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanlei de Urgenti a Guvernului nr. 6412007 privind datoria publici, cu modificirile
gi completirile ulterioare ;

- Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, publicati in Monitorul Oficial al
Rominiei, Partea l, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenta 9i functionarea
Gomisiei de autorizare a imprumuturilor locale, publicati in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- Ordonantei de urgenfi a Guvernului nr. 3712008 privind reglementarea unor misuri
financiare in domeniul bugetar, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr.
276 din 8 aprilie 2008, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. 25012015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2015,2016,9i 2017, pentru finanlirile rambursabile care pot fi contractate gi pentru
tragerile din finanlirile rambursabile contractate sau care urmeazi a fi contractate de
unitifile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, publicati in Monitorul Oficial nr. 259 din
17 aprilie 2015;
- Legii nr. 18212014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificafi in cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2015, publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea !, nr. 956
din 29 decembrie 2014;
- Ordonanlei de Urgenli a Guvernului nr. 212015 pentru modificarea 9i completarea
unor acte normative, precum 9i alte misuri, publicatl in Monitorul Oficial al RomAniei,
Partea l, nr. 176 din 13 martie 2015, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
- HotirArii Guvernului nr. 23412015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
mecanismul de acordare 9i derulare a imprumuturilor acordate unitifilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale in condiliile art. Xll din Ordonanla de urgenli a Guvernului
nr.212015, precum 9i modul de reflectare a sumelor respective in bugetele instituliilor
publice, publicati Tn Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu
modificirile 9i completirile ulterioare,

analizdnd cererea privind autorizarea contractdrii unui imprumut din venituri din
privatizare in valoare de 8.000.000 LEl, pentru asigurarea cofinanfdrii, inclusiv a
cheltuielilor neeligibile asociate proiectului ,,Dezvoltarea mediului de afaceri in
Municipiul SfAntu Gheorghe prin reabilitarea sitului poluat gi cererea unei structuri de
sprijinire a afacerilor", finantat din fonduri externe nerambursabile din perioada de
programare 2007-2OL3,

in baza Ordonanlei de urgenle a Guvernului nr. 2l2OL5, avAnd ca titular MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA, inregisftatd cu nr. 3040/543.436104.08.20L5,
la secretariatul acestei comisiin precum gi celelalte documente anexate la aceasta,
potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) din Anexa la Hotdrdrea Guvernului nr. 234/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare 9i derulare a
imprumuturilor acordate unitdtilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in condiliile
art, Xlt din OUG nr. 2/2015, ir""u. gi modul de reflectare a sumelor respectiv6 in
b u g etele i nstituli i lo r p u b I i c e,



constatand cd documentatia a fost completi gi ci intrunegte condiliile de acordare a
avizului favorabil pentru contractarea imprumutului, potrivit deliberdrilor consemnate in
procesul-verbal al gedinlei din data de ll AUGUST ZILS,

Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locate adopti, cu unanimitate de voturi,
prezenta hotirAre.

Articolul 1 - Se avizeazd favorabil contractarea, de citre MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE, JUDETUL COVASNA a unui imprumut din venituri din privatizard in valoare
de 8.000.000 LEl, pentru asigurarea cofinanlirii, inclusiv a cheltuielilor neeligibile
asociate proiectului ,,Dezvoltarea mediului de afaceri in Municipiul SfAntu Gheorghe prin
reabilitarea sitului poluat 9i cererea unei structuri de sprijinire a afacerilor", finanfat din
fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20L3.

Articolut 2 - imprumutul previzut la art. 1 se trage integralin anul zoLs.

Pentru autorizarea contractirii imprumutului din venituri din privatizare in valoare de
8.000.000 LEl, previzut la art. 1, pe baza documentatiei previzute la art.4 alin.5 din
HG nr. 23412015, Comisia a analizat incadrarea in prevederile art.Xll alin. (1) din OUG
nr. 212015, iar responsabilitatea privind intocmirea documentatiei sus-menfionate si
incadrarea in scopul pentru care se contracteazi imprumutul revine in totalitate
autoritifilor administraliei publice Iocale ale unititii administrativ - teritoriale.

PRE$EDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A IUPNUMUTURILOR LOCALE,

Enache JIRU


