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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. .Ş .îi.? :. 

din 02 APRILIE 2019

Având în vedere prevedarlle;
" Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/27 iunie 2007 privind datoria publică, 
publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea i, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare;
• Hotărâri! Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările 
şl completările ulterioare;
- Legii nr.273/2G0G 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 conetituirea, componenţa şl funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nrJ1 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
x art 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
t, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.926/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2019, 2020 şl 2021, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şl pentru 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 
unităţile/aubdjvîziuniie adminletrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial ai 
României, Partea I, nr.1009 din 28 noiembrie 2018;
- Ordonanţei de urgenţă nr.14/12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificad în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 197 din 12 martie 2019,

analizând cererea privind autorizarea contractării unei dnanţărl rambursabile în 
valoare de 50.000.000 LEI pentru realizarea unor Investiţii publice de interes local, având 
ca titular MUNICIPIUL DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA, înregistrată sub nr.4185/584289/ 
08.02.2019 1a secretariatul acestei comisii, precum şi celelalte documente anexate la 
cerere, potrivit prevederilor ait1 aiin.(5) din Norme şi proceduri privind autorizarea 
contractării sau garantării de împrumuturi de către unîtatiie admlnlstratlv^teritorlale, 
prevăzute în anexa nr.1 ia Hotărârea Guvernuiul nr.9/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare,

constatând că documentaţia este completă şi că întruneşte condiţiile de acordare a 
avizului favorabil pentru contractarea finanţării rambursabile, potrivit deliberărilor 
consemnate în procesuLverbal al şedinţei din data de 02 APRILIE 2019,

Comisia de Autorizare a împrumuturiior Locale adoptă, în unanimitate, prezenta 
hotărâre.

Articolul 1 " Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL DEVA, 
JUDEŢUL HUNEDOARA a unei finanţări rambursabile în valoare de 50.000.000 LEI, 
pentru realizarea unor investiţii publice de interes iocai.

Articolul 2 - Finanţarea rambursabilă prevăzută la ari1 se trage astfel:
• 34.646.534,90 LEI în anul 2020
• 15.353.465,10 LEI în anul 2021.
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Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile prevăzută la art 1, pe baza 
documenta '̂ei primite de la solicitant Comisia a analizat încadrarea în prevederile art6 
din Anexa 2 - Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale din HG nr.9/2007, cu modificările şl completările ulterioare, iar responsabilitatea 
privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia finanţatorului, 
condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea 
destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.
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