
COMISIA DE AUTORIZARE A iNlPRlJMUTURILOR LOCALE

.. ~ .. A ..· . S23ltHOTARAREA NR .
din 15 NOIEMBRIE 2017

Aval'ld in vedereprevederile:
- Ol'dcmal11ei de. urgenta a Guvernlilui nr. 64/27 iunie 2007 privind datorla publica,
pubnc~ta ...in Monitorul Oflclal al Romanlel, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu
modificarUe!j\i ctlmpletarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare
a Or~c)lian1ei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile
~i .completarUe·ulterioare ;
- LEJIJiinr, 273/2006 privind finan1ete pub lice locale, publica-ta in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile $i completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernuilli nr. 9/2007 privind constituirea, componenta $i functlonarea
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, publicclta in Monitorul OfiCial al
Romanlel, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificarile $i completarUe ulterioare;
- Ordonan1ei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masurl
finanelare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I, nr.
276 din 8 aprUie 2008, cu modificarile $i completelrUe ulterloare:
- Hotararii Guvernului nr. 88412016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anllor
2017 ..2019, pentru finantarile rambursablle care pot fi contractate $i pentru tragerile din
finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de
unitatile/subdiviziunile administrativ ....teritoriale, publicata in Monitorul Oficlal nr. 996 din
12 decembrie 2016;
- Legii 111'.5/2017pentru aprobarea plaf()an~lor unor indicatori specifica1i in cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2017, publicatel in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 126 din 16
febrllarie 2017;
- art.1 din Ordonanta de Urgentcl a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor masurl
fiscal - bugetare, publicatel in Monitorul Oficial al Romanlei, Partea I, nr. 228 din 3 aprilie
2017;
- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltelrii regionale, admlnlstratlel publics ,i al
fondurilor europene, ,i al mlnlstrulul flnantelor publice nr.30671709/26.05.2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare ,i derulare a
imprumuturilor acordate unitatilorlsubdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art.1
din Ordonanta de urgentcl a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor masurl fiscal -
bugetare, precum ,i modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor
publlce, publlcat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 26 mai 2017;

analizand cererea privind autorizarea contractaril unui imprumut din venituri din
privatizare in valoare de 2.000.000 LEI, avand ca destlnatle flnantarea cheltuielilor
necesare finalizarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeana in baza art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.27/2017
pentru adoptarea unor masurt fiscal - bugetare, "Amenajare lnfrastructura drumuri
agricole in comuna Socodor, [udetul Arad" !j\i "Modernizare strazl in com una Socodor,
judetul Arad", avand ca titular COMUNA SOCODOR, JUDETUL ARAD, inregistrata cu
nr.3807/574090/06.11.2017, la secretariatul acestei comisii, precum $i celelalte
documente anexate la aceasta, potrivit prevederilor art.3 alin.(1) din Ordinul MDRAPFE -
MFP nr.3067/709/2017,

constatand ca decumentatia este completa $i ..ca intr.~ne$te co~di~me ~~> ~c?rdare a
avizului favorabil pentru contractarea irnprumutului, potrivit deliberarilor consemnate in
procesul-verbal al sedlntel din data de 15 NOIEMBRIE: ~917, .



Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopti, cu unanimitate de voturi,
prezenta hotirare.

Artlcolul 1 - Se avizeaza favorabil contractarea de catre COMUNA SOCODOR,
JUDETUL ARAD, a unui lmprumut din venituri din prlvatlzare in valoare de 2.000.000 LEI,
avand ca destinatie flnantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor flnantate din
fond uri externe nerambursabUe de la Uniunea Europeana in baza art.1 din Ordonanta de
urgenta.a Guvernului nr.27/2017 pentru a.doptare~ unor masuri fiscal - bugetare
"Alllenajare infrastructura drumuri agricole in comuna Socodor, judetul Arad" ~i
"Modernizare strazi in comuna Socodor, judetul Arad".

Articolul2 - imprumutul prevazut la art. 1 se trage integral in anul 2017.

Pentru autorizarea contractirii imprumutului din venituri din privatizare in valoare de.
2.000.000 LEI prevazut la art. 1, pe baza documentatlel prev8:zute la art. 3 alin.(1) din
Ordinul MDR.APFE- MFP nr.30671109/2017, Comisia a analizat incadrarea in prevederile
art.1 din OUG nr.27/2017, lar responsabilitatea privind intocmirea documentatlei sus-
mentlonate ~i incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revine in
totalitate autcrltaftlor admlnistratie! publice locale ale unititii/subdiviziunii administrativ
- teritoriale.

PRE$EDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE,


