COMISIA DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR
LOCALE

HOTARAREA NR. 5tr55

din l2lUNtE

2019

Av6nd in vedere prevederile:

- ordonanfei de urgenfi a Guvernului nr. 64t27. iunie-

privind datoria pubticd,
publicati in Monitorul oficial al Rominiei, Fartea
?oal ja
l,
nr.439
din
iunie 2a0l;
- Hotdrdrii Guvernutui

nr. 147anoo7 pentru rprolr.", Normelor metodologice
de apticare
a ordonanfei de urgen!5 a Guvernuiui nr. aizool
privind datoria publicd;
Legii nr' 27312006 privind finanlele publice locale, publicati
in Monitorul oficial al
Romdniei, Partea l, nr. 618 din ta iulie zboe, cu
modificirile
si c;mptetirile ulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. gt2oo7 privind consti.tuirea, componenla
gi func{ionarea
comisiei de autorizare a ?mprumuturilor locale, publicat{
in
Monitorul
oficial al Rominiei,
Partea l, nr' 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificirllf
gi completirile ulterioare;
- ordonanfei de urgenli a Guvernului nr. Sltzoog privind
financiare in domeniul bugetar, publicati in Monitoruioficial reglementarea unor mdsuri
at hominiei, partea l, nr. zl6
din 8 apririe 2009, cu modificaiiL gi compretarire
urterioare;
- Hotirdrii Guvernului nr. 925t2018 privinJ-apioua.ea
2019' 2020 9i 2a21, pentru finanlirile rambursabile rimitelor anuale, aferente anilor
care poi ri contractate gi pentru
tragerile din finanfirile rambursabile contractate
sau
care urm eazd a fi contractate de
unitilile/subdiviziunile administrativ-teritoriare, publicati
Monitorul oficial al
Rominiei, Partea t, nr.l009 din 2g noiembrie 201g;
- ordonanfei de. urgenli a Guvernului nr. 1412019 pentru
aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificafi in cadrul fiscat-bugetar pe
anut
2olg,publicati
in Monitorul oficial
a! P.on':6nlei, partea l, nr. 197 din 12 mariie ZOig,

'

in

analizdnd cererea privind contractarea unei
499'966 LEI pentru realizarea unor investilii

finanliri rambursabile interne in valoare de
priiit" de interes tocal care beneficiazi de
fonduri europene
Programul
National pentru Dezvoltare Rurali, proiectul
.?tilunui
butdoexcivator
p"nii,
intr"tin"re drumuri comunale deszipezire
"Achizitionarea

9i
in comuna Zvorigtea, judefur srcearrll;;;;;
;;iitrrff
coMUNA
zvoRrgrEA,
JUDETUL
sucEAVA' inregistrati su6 nr.4242t588178/06.06.2019|a
secretariatul
acestei
completirile ulterioare, precum gi cetelatte documente
"ori"]i,II
anexate la cerere,
potrivit
prevederilor art' 1 alin'(5) din Norme gi proceduri
privind
autorizarea
contractirii
sau
garantirii de imprumuturi de citre uniulite adminisirativ-teritori"i",
previzute
in
anexa
nr' 1 la Hotirdrea Guvernului nr. gl2oo7,", rnoairicirire gi
completirile ulterioare,
constatdnd ci documentafia a fost completi gi
ci intrunegte condifiile de acordare a
avizului favorabil pentru contractarea 'finanlirii
rambursabile, potrivit deliberirilor
consemnate in procesur-verbat ar gedinfei din
dlta de l2 ruNrE 2o'1g,
comisia de Autorizare aimprumuturilor Locale adopti,
cu unanimitate de voturi, prezenta
hotirAre.

Articolul 1 - Se avizeazd favorabil contractarea de citre
sucEAVA, a unei finan!5ri rambursabite interne in coMUNA zvoRl$TEA, JUDETUL
valoare de 4gg.g66 LEI p"ntru
realizarea unor investilii publice de interes local
care beneficiazi de fonduri europene
prin Programul Nalional pentru Dezvoltare Rurali,
proiectui ,,Achizilionarea unui
intrelinere drumuri comunate deszipezire in
9i
Zvorigtea,

ir{:rff:#*3:,?.""-

Articolul 2 'Finan(area rambursabild previzuti

"orrn"

ta art. 1 se trage integral Tn

anut 2019.

Pentru autorizarea contractirii finanlirii rambursabile previzuti la
art. 1, pe baza
documentatiei primite de la solicitant, Comisia a analizat incadrarea
in prevederile art.6
din Anexa 2 - Regulamentul de f-un-clionare a Comisiei de autorizare
a imprumuturilor
locale din HG nr.912007, cu modificiiile completirile ulterioare, iar
responsabilitatea
9i

privind oportunitatea contractirii finantirii rambursabile, seleclia iinantatorului,
condiliile de finantare rezultate in urma selectiei finantatorului, precum si respectarea
destinatiei finanlirii rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal
de credite.

PRE$EDINTELE
COMISIE' DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE,
VALENTIN MAVRODIN

