
COMISIA DE AUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE

HoTARAREA NR. ft3#
din 25 AUGUST 2016

pentru modifica rea art.2 din HOTAnAnea NR.1686/10.09.2010,
modificati prin HoTARARLE NR.1990/28.07 ,2011 , NR.24 49t01.10.2012
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Avdnd in vedere prevederile:

- Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- HotirArii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta 9i funcfionarea
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- Art.l1 din Ordonanfa de urgenli a Guvernului nr.3712008 privind reglementarea
unor misuri financiare in domeniul bugetar, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei,
Partea l, nr.276 din 8 aprilie 2008, cu modificirile gi completirile ulterioare;

- HotirAriiGuvernului nr.13512016 privind aprobarea limiteloranuale, aferente anilor
2016,2017 gi 2018, pentru finanflrile rambursabile care pot fi contractate gi pentru
tragerile din finantirile rambursabile contractate sau care urmeazd a fi contractate de
unititile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei, Partea l, nr.188 din 14 martie 2016;

- Legii nr.338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatorispecificafiin cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2016, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.940
din 18 decembrie 2015;

analizdnd Notificarea MUNlclPtuLUl SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA,
nr.42966113.07.2016 privind diminuarea cu 5.000.000 EUR a valorii finanfirii rambursabile
de 12.000.000 EUR, contractati de la Banca Europeani pentru Reconstrucfie gi
Dezvoltare in anut 2O1O,in baza HotirArii Comisiei de Autorizare aimprumuturilor Locale
Nr.I686 din 10 SEPTEMBRIE 2010,

potrivit deliberirilor consemnate in procesul-verbal al gedinfei din data de 25
AUGUST 2016,

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

Articol unic - Se modifici articolul 2 din HotirArea Comisiei de Autorizare a
imprumuturilor Locale Nr.{686 din 10 SEPTEMBRIE 2010, modificati prin Hotirdrile
Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locate Nr.l990 din 28 IULIE 2011, Nr.2449 din
01 OCTOMBRIE 2012, Nr.3252 din 10 IULIE 2013, Nr.3749 din 02 OCTOMBRIE 2014 9i
Nr.4697 din 26 NOIEMBRIE 2015, gi va avea urmitorul cuprins:
,,Articolul 2-Tragerile din finanfarea rambursabili, previzuti la art. 1, se efectueazi
astfel:

- in anul 2011: 1.709.839,35 EUR;
- in anul 2012: 773.366,62 EUR;
- in anul 20'13:.2.072.780,04 EUR;
- in anul 2014: 316.829,80 EUR;
- in anul 2015: 1.378.110,30 EUR;
- in anul 2016: 749.073,89 EUR."



Pentru autorizarea contractlrii finantirii rambursabile, prevdzuti la art.1 din Hotirirea
Comisiei de Autorizare aimprumuturllor Locale Nr.l686 din 10 SEPTEMBRIE 2010, pe
baza documentafiei primite de la solicitant, Comisia a analizat incadrarea in prevederile
art.6 din Anexa 2 - Regulamentul de funclionare a Comisiei de autorizare a
imprumuturilor locale din HG nr.9/2007, cu modificirile si completirile ulterioare, iar
responsabilitatea privind oportunitatea contractlrii finanlirii rambursabile, seleclia
finanlatorului, condiliile de finanlare rezultate in urma selecliei finanlatorului, precum 9i
respectarea destinaliei finanlirii rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal
de credite.
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in baza Hotiririi nr. 1686 din 10 ,septembrie 2010 a Comisiei de
Autorizare a imprumuturilor Locale (Comisia), Municipiut Sfdntu Gheorghe din
judelul Covasna a contractat, de Ia Banca Europeani pentru Reconstruclie 9i
Dezvoltare (BERD) o finanlare rambursabili in valoare de 12 milioane EUR
pentru realizarea unor obiective de investilii publice de interes local.

Cu Notificarea nr. 42966113.07.2016 aduceli la cunostinta Comisiei ci
Municipiul SfAntu Gheorghe renunld la utilizarea sumei de 5.000.000 EUR din
finanlarea rambursabitd sus mentionati. in acest sens, transmiteli copii
certificate cu originalul ale urmitoarelor documente:

- HCL nr. 151117.06.2016 privind insusirea actului emis la data de 6 iunie
2016 de Banca Europeand pentru Reconstruclie 9i Dezvoltare - BERD;

- c0te o copie a scrisorii emise de BERD in data de 6 iunie a.c., in limba
englezd 9i in limba romAnd, Tn care se stipuleazd ci data anulSrii sumei
de 5.000.000 EUR din imprumut este 11 iunie 2016 9i ci banca renunli
la la obligalia Municipiului de a pl5ti taxa de anulare de 2o/o, ptayizuti de
Acordul de Finanlare;

- o copie a Situaliei privind linia de finanlare rambursabild contractati
direct, fdrd garanlia statului, la data de 30.06 .2016.

Avdnd in vedere cele de mai sus, vd comunicdm faptul cd membrii Comisiei
au luat act de notificarea dumneavoastri in gedinla din data de 25 august 2016 9i
vi transmitem hotdrdrea Comisiei de autorizare de diminuare cu 5.000.000 EUR
a tragerilor autorizate pentru anul 2016. Precizim cd oportunitatea,si
responsabilitatea modificirilor intervenite Tn derularea contractului de credit
apa(in ordonatorului principal de credite.
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