
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL DEVA, JUDEŢUL
'  9

HUNEDOARA, a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 1.264.290 LEI, 
pentru finanţarea unor cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece.

Articolul 2 - împrumutul prevăzut la art. 1 se trage integral în anul 2018.

Pentru autorizarea contractării împrumutului din venituri din privatizare în valoare de 
1.264.290 LEI prevăzut la art. 1, pe baza documentaţiei prevăzută la art.3 alin.(l) din OMFP 
nr.3301/2018. Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.l alin. (1) din OUG nr. 
89/2018, iar responsabilitatea privind întocmirea documentaţiei sus-menţionate şi 
încadrarea în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în totalitate 
autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţii administrativ -  teritoriale.

PREŞEDINTELE 
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,
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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. .5.S.!bO  
din 22 NOIEMBRIE 2018

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 
şi completările ulterioare ;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2018, 2019 şi 2020, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.998 din 15 decembrie 2017;
- Legii nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor Indicatori'specificaţi în cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1035 
din 28 decembrie 2017;
- Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal -  bugetare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.744 din 28 august 2018;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2975/2018 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform art.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal -  bugetare, precum şi modul de 
reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 31 august 2018,

analizând cererea privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din 
privatizare în valoare de 3.244.364 LEI, destinat finanţării proiectelor care beneficiază de 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană în baza art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 8/2018 pentru adoptarea unor măsuri fiscal -  bugetare:

- Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe P5, str. Titu Maiorescu din 
municipiul Deva

- Creşterea eficienţei energetice a blocului de locuinţe 79, str. Bejan din municipiul 
Deva

- Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a 
Colegiului Naţional Pedagogic „Regina Maria” (şcoala generală)

- Creşterea eficienţei energetice a blocului 13A -  Strada Mihai Eminescu din 
municipiul Deva

- Creşterea eficienţei energetice a blocului B -  B-dul Decebal din municipiul Deva
- Creşterea eficienţei energetice a clădirilor în care funcţionează Colegiul Naţional 

Decebal, Strada Oituz nr. 8,

având ca titular MUNICIPIUL DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA, înregistrată cu nr. 
63041/06.11.2018 la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice şi cu nr.


