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HOTARAREANR.
Din 21 SEPTEMBRIE
2015
Avdnd in vedereprevederile:

- Ordonanlei de urgenli a Guvernului nr. 64t27 iunie 2OO7privind datoria publici,
publicati in MonitorulOficial al RomAniei,Parteal, nr.439 din 28 iunie 2007,cu
modificirile9i iompletirile ulterioare;
- HotirArii Guvernuluinr. 147012007
pentruaprobareaNormelormetodologicede aplicare
a Ordonanfeide Urgdnfi a Guvernuluinr. 64t2OO7
privind datoriapublici,lu modiiicirile
completirile
ulterioare
9i
;
- Legii nr. 27312006privind finantele publice locale, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei,Parteal, nr. 618din 18 iulie2006,cu modificirilegi completirileulterioare;
- Hotiririi Guvernului nr. 912007privind constituirea, componenfa 9i funcfionarea
Comisiei de autorizarea imprumuturilor locale, publicatii in Monitorul Oficial al
Romdniei,Parteal, nr.71 din 30 ianuarie2007, cu modificirilegi completirileulterioare;
- Ordonanteide urgenfi a Guvernului nr. 3712008privind reglementareaunor misuri
financiarein domeniul bugetar,publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Parteal, nr.
276 din 8 aprilie2008,cu modificirile 9i completirile ulterioare;
- HotiirAriiGuvernului nr. 25012015privind aprobareafimitelor anuale, aferenteanilor
2015,2016, gi 2017, pentru finantirile rambursabilecare pot fi contractate9i pentru
tragerile din finantirile rambursabilecontractatesau care urmeazi a fi contractatede
unitifile/subdiviziunileadministrativ- teritoriale,publicati in Monitorul Oficial nr. 259
din 17 aprilie2015;
- Legii nr. 18212014
pentru aprobareaplafoanelorunor indicatori specificali in cadrul
fiscal-bugetarpe anul 2015,publicati in MonitorulOficial al RomAniei,Parteal, nr. 956
din 29 decembrie2014;
- Ordonanleide Urgenli a Guvernuluinr. 212015pentru modificareagi completareaunor
acte normative,precum9i alte misuri, publicati in MonitorulOficialal RomAniei,Partea
l, nr. 176din 13 martie2015,cu modificirilesi completiirileulterioare;
- HotirArii Guvernului nr. 23412015pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind
mecanismulde acordare9i derularea imprumuturiloracordateunitdfilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale
in condiliile art. Xll din OUG nr, 212A15,
precum 9i modul de
reflectarea sumelor respectivein bugeteleinstituliilor publice, publicatdTn Monitorul
Oficialal Romdniei,Parteal, nr. 250 din 14 aprilie 2015,cu modificirile9i completirile
ulterioare,
analizAnd cererea privind autorizarea contractdrii unui imprumut din venituri din
privatizare in valoare de 492.902 LEl, pentru asigurarea prefinanlirii proiectului
,,Modernizaredrum comunal in comuna Ciocinegti, judelul Suceava", inclusiv a
cheltuielilorneeligibileasociateproiectului,in bazaOrdonanleide urgenlda Guvernului
nr.2//20L5,avdnd ca titular coMUNA CIOCANESTI,
JUDETULSUCEAVA,inregistratdcu
nr. 324215451871L7.09.2OL5,
la secretariatul acestei comisii, precum gi celelalte
documenteanexatela aceasta,potrivit prevederilorart. 4 alin. (5) din Anexa la Hotdrdrea
Guvernului nr. 234/2015pentru aproharea Normelor metodologice privind mecanismul
de acordare 9i derulare a imprumuturilor acordate unitdlilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale in condiliile art. XII din OUG nr. 2/2015, precum gi modul de
reflectare a sumelor respecfivi in bugetele instituliilor pubtie, cu modificdrile gi
to mp t etdrite u hte
ri oare,
constatdndcd documentaliaa fost completd 9i ci ?ntrunegtecondiliile de acordarea
avizuluifavorabilpentru contractareaimprumutului,potrivit deliberirilor consemnatein
procesul-verbalal gedinleidin data de 21,SEPTEMBRTE
2015,

Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopti, cu unanimitate de voturi,
prezentahotirdre.
Articolul 1 - Se avizeazl favorabil contractarea,de cdtre COMUNA CIOCANE$TI,
JUDETULSUCEAVA,a unui imprumutdin venituridin privatizare?nvaloarede 492.902
LEl, pentru asigurareaprefinanldriiproiectuluin,Modernizare
drum comunal in comuna
judelul
Ciocinegti,
Suceava",inclusiva cheltuielilorneeligibileasociatepioiectului.
Articolul2 - imprumutulprevizut la art. 1 se trage integralin anul 2015.
Pentruautorizareacontractirii imprumutuluidin venituri din privatizarein valoarede
previzutela art.4 alin.5 din HG
492.902LEI previzut'laart. 1, pe bazadocumentatiei
nr. 23412015,
Comisiaa analizatincadrareain prevederileart.Xll alin. (1) din OUG nr.
212015,iar responsabilitateaprivind Tntocmireadocumentafiei sus-menfionate9i
incadrareain scopul pentru care se contracteazi imprumutul revine in totalitate
autoritiililoradministrafieipublicelocaleale unitilii administrativ- teritoriale.
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