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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILdft'LOCJ'i:tE;i o' , ' i i

HOTĂRÂREA NR..şg.:J
din 03 AUGUST 2017
Având in vedera prevederile:
• Ordonanţal de urgenţă a Guvarnului nr. 64/27 Iunie 2007 privind datoria publică, publicată
tn Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 439 din 2A lunlo :2007, cu modificările ~i
completărlle ulterioare;
• Hotărârl1 Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţol de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si
,
corn plată riie ulterioare;
• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată in Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr, 618 dln 18 iullo2006, cu modificările şi completarile ulterioare;
• Hotărării Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei
de autorizare a Imprumuturilor locale, publicată in Monitorul Oficial al Românlai, Partea 1,
nr. 71 dln;lO ianuarie 2007, cu modltlcărlle ~i completări le ulterioare;
- Ordonanţe! de urgenţă a Guyernului nr. 37/2008 prlvlnd reglilmentarea unor măsuri
financiare in domeniul bugetar, publica~ in Monitorul Oficial al României, partea 1, nr, 276
din 8 aprilie 2008, cu modificările şi complatărllo ulterioare;
• Hotărâri! Guvernului nr. 88412916 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2017·2019, pentru finanţărlla ramburaablle care pot fi contractate şi pentru tragerile din
finanţărlle
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de
unltăţlle/subdlviziuntle administrativ - teritoriale, publicată ln Monitorul Oficial nr. 996 din
12 decembrie 2016;
• Legllnr.5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor Indicatori sceclflcaţl tn cadrul tlscal
bugetar pe anul 2017, publicată În Monitorul Oficial al României, Partna 1, nr126 din 16
februarie 2017,
flnanţări rarnburaablls In valoare de pană la
85.399.860,47 LEI, pentru refinanţarea datoriei publice locale aferentă următoarelor
contracte de credit:
-nr.31/06.09.2010 Încheiat cu lntcsa 5anpaolo 8ank S.A.;
-nr.36/11.11.2010 inoheiat cu lntoaa Sanpaolo 8ank S-A.;
-nr,RQ12053585549504/30.05.20121nchelat cu CEC Bank SA;
, -nr.PRJ-33606-ROM/28.10.20131ncheiat cu International Finance Corporatton SA;
-nr,515017/19.09.2014 tncheiat cu UniCredlt Bank S-A.;

anallzând cererea privind contractarea unei

şi convenţiile:

-nr.543963/19722/20.08.2015 lnchetată cu Ministerul Finantelor Publice.;
-nr.544976/22733/22.09.2015 incheiata cu Ministerul Finanţelor Publice SA;
-nr.549011/28996/14.12.2015 încheiată Mlnişterul FInanţelor Publice :S.A.,
având ca titular MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI, inregiistrată sub
nr.3729/570632/24.07.2017 la secretariatul acestei comisii, cu cornplotărtle ulterioare,
precum şi celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevcderllor art. 1 alln.(5) din
Norme şi proceduri privind autcrlzarca contractărll sau gilrantArii de împrumuturi de către
unităţile admlntstratlv-torttorta!e, prevăzute in anexa nr,1 la Hctărârca Guvernului nr. 9/2007,
cu modificările şi completArile ulterioare,
constatând că documentatia este completă şi că întruneşte condtţlllc de acordare a
avlzului favorabil pentru contractaroa finanţării rambursablle, potrivit dollberărtlor
consemnate ln procesul-verbal alişedlnţel din data de 03 AUGUST 2017,
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Imprumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta

hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contraclarea, de către MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL
BOTOŞANI, a unei flnanţăr! rambursa bile in valoare de până la SU.399.B60Aj' LEI, pentru
refinanţarea datoriei publice locala aferentă următoarelor contracte de credit:
- nr.31106.09.2010 incheiat cu lntsaa Sanpaolo Bank SoA.;
-nr.36/11.11.2010 incheiat cu Intesa Sanpaolo Bank SAj
-nr.RQ12053585549504/30.05.2012 incheiat cu CEC Bank SAj
-nr.PRJ-33606-ROM/2S.1 0.2013 încheiat cu International Flnance Corporaticn SA;
-nr.515017/19.09.2014 incheiat cu UnlCredlt Bank S.A.;
şi convenţiile:

-nr.543963/19722/20.08.2015

Inchalată

cu Ministerul Finantelor Publice.;

·ru.549011/28996/14.12.2015

lnchalată

Ministerul

-nr.544976227331122.09.2015 Inchelată cu MinIsterul Finanţelor Publice S.A.;

Articolul 2 - Finantarea

rambursabilă prevăzută

Finanţelor Publice

S.A.•

la art. 1 se trage IntHgral in anul 2017.

Pentru autorizarea contractărll :flnanţărll rambursablle prevăzută la art. 1, pe baza
documentatiei primite de la scllcltant, Comisia a analizat incadrarea in prevederile art.6
din Anexa 2 - Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor
locale din HG nr.9/2007, cu modificările IIi completările ulterioare, iar responsabilitatea
privind oportunitatea contractărll finanţării rarnbursablle, selecţia flnanţatorulul,
condiţiile de finanţare rezultate In urma selecţiei finanţatorulul, precum şi respectarea
destinaţiei finanţării ramburssbile revin In totalitate ordonatorulul principal de credite.

PREŞEDINTELE

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,
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