
COMISIA DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE

HoTARAREA NR. .lt?Tq
Din 11 AUGUST 2015

AvAnd in vedere prevederile:

- Ordonantei de urgenli a Guvernului nr. 64127 iunie 2007 privind datoria publici,
publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu
modificirile 9i completirile ulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. 147012007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanfei de Urgenfi a Guvernului nr. 6412007 privind datoria publici, cu modificirile
gi completirile ulterioare ;

- Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, publicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea l, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Hotirdrii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenfa gi functionarea
Comisiei 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 l, nr.
276 dtn 8 aprilie 2008, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
- Hotirdrii Guvernului nr. 250120'15 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2015,2016, gt 2017, pentru finanfirile rambursabile care pot fi contractate gi pentru
tragerile din finantlrile rambursabile contractate sau care urmeazi a fi contractate de
unititile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, publicati in Monitorul Oficial nr. 259
din 17 aprilie 2015;
- Legii nr. 18212014 pentru aprobarea
fiscal-bugetar pe anul 2015, publicati
ciin 29 decembrie 2(;1{+;
- Ordonanfei de Urgenli a Guvernului nr. 212015 pentru modificarea 9i completarea unor
acte normative, precum 9i alte misuri, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea
l, nr. 176 din 13 martie 2015, cu modificirile 9i completirile ulterioare;
- Hotirdrii Guvernului nr. 23412015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
mecanismul de acordare 9i derulare a imprumuturilor acordate unitdlilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ?n condiliile art. Xll din Ordonanla de urgenli a Guvernului
nr.212015, precum 9i modul de reflectare a sumelor respective ?n bugetele institufiilor
publice, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu
modificirile 9i completirile ulterioare,

analizAnd cererea privind autorizarea contractirii unui imprumut din venituri din
privatizare in valoare de 5"657.724 LEl, pentru asigurarea prefinanfirii proiectelor
finanfate din fonduri externe nerambursabile, dupi cum urmeazi:
- suma de 2.000.000 LEI pentru proiectul ,,Modernizarea comunei Bilan prin
imbundtdgirea infrastructurii de bazd,, reabilitarea agezimdntului cultural 9i infiinlarea
programului de tip After School";
- suma de 3.000.000 LEI pentru proiectul ,,Modernizare (construire) drumuri forestiere ?n

comuna Bdlan, judelul Sdlaj";
- suma de 657.724 LEI pentru proiectul ,,Asfaltare strdzi in comuna Bdlan, judelut Sd.laj" ,

in baza Ordonanlei de urgente a Guvernului nr. 2t2OL5, avdnd ca titular COMUNA gAtRN,
JUDETUL SALR3, ?nregistrati cu nr. 2992t542.879t2O.07.2OL5, la secretariatul acestei
comisii, precum gi celelalte documente anexate la aceasta, potrivit prevederilor art. 4
alin. (5) din Anexa la Hotdrirea Guvernului nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind mecanismul de acordare gi derulare a imprumuturilor acordate
unitd{ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in condiliile art. Xl din OUG nr. 2/2015,
precum gi modul de reflectare a sumelor respective in hugetele instituliilor publice,

plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul
in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 956



constatand cd documentatia a fost completi gi ci intrunegte condiliile de acordare a
avizului favorabil pentru contractarea imprumutului, potrivit deliberirilor consemnate ?n
procesul-verbal al gedinlei din data de 1L AUGUST 2OL5,

Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adoptd., cu unanimitate de voturi,
prezenta hotdrAre.

Articolul 1 - Se avizeazd favorabil contractarea, de citre COMUNA BALAN, JUDETUL
SAtRl, a unui imprumut din venituri din privatizare in valoare de 5.657.724 LEl, pentru
asigurarea prefinanldrii proiectelor finanlate din fonduri externe nerambursabile, dupi
cum urmeazd:
- suma de 2.000.000 LEI pentru proiectul ,,Modernizarea comunei Bdlan prin
imbundtifirea infrastructurii de bazd, reabilitarea agezdmdntului cultural 9i infiinfarea
programului de tip After School";
- suma de 3.000.000 LEI pentru proiectul ,,Modernizare (construire) drumuri forestiere in
comuna Bdlan, judelul Sdlaj";
- suma de 657.724 LEI pentru proiectul ,,Asfaltare strezi in comuna Bdlan, judelul Silaj".

Articolul 2 -imprumutul previzutlaart. 1 se trage integralin anul 20L5.

Pentru autorizarea contractirii imprumutului din venituri din privatizare in valoare de
5.657.724 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 documentafiei sus-menfionate 9i
incadrarea in scopul pentru care se contracteazi imprumutul revine in totalitate
autorititilor administraliei publice locale ale unitilii administrativ - teritoriale.
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