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din 25 AUGUST 2016

Având În vedere prevederile:
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64127 iunie 2007 privind datoria publică, publicată
În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificările şi
completă riie 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 ~i
completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta şi funcţionarea Comisiei
de autorizare a Împrumuturilor locale, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1,
nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completări le ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare in domeniul bugetar, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 276
din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completări le ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr, 250/2015 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2015, 2016, şi 2017, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru
tragerile din finanţăriie rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de
unitătile/subdiviziuniie administrativ - teritoriale, publicată În Monitorul Oficial nr. 259
din 17 aprilie 2015;
- Legii nr. 338/18 decembrie 2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi În
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr,
940 din 18 decembrie 2015,
analizând cererea privind contractarea unei finanţări rambursabile În valoare de 12.000.000
LEI, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 proiectul "Parc Regional de agrement turistic şi
sportiv Corn işa Botoşani", având ca titular MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI,
Înregistrată sub nr, 35741543873/21.07.2016, la secretariatul acestei comisii, cu completările
ulterioare, precum şi celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.
(5) din Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de Împrumuturi de
către unităţile administrativ-teritoriale, prevăzute În anexa nr.l la Hotărârea Guvernului nr.
9/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
constatând că documentatia a fost completă şi că Întruneşte conditiile de acordare a
avizului favorabil pentru contractarea finanţării rambursabile, potrivit deliberărilor
consemnate În procesul-verbal al şedinţei din data de 25 AUGUST 2016,
Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi, prezenta
hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea, de către MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL
BOTOŞANI, a unei finanţărl rambursabile În valoare de 12.000.000 LEI, pentru realizarea
unor investitii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 5, proiectul "Parc Regional de agrement turistic şi sportiv Corn işa Botoşani".

Articolul 2 - Finantarea rambursabilă prevăzută la art. 1 se trage integral În anul 2016.
Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile prevăzută la art. 1, pe baza
documentaţiei primite de la solicitant, Comisia a analizat Încadrarea În prevederile art.6
din Anexa 2 - Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a Împrumuturilor
locale din HG nr.9/2007, cu modificările şi 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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Având in vedere prevederile:
• Legii nr.27312006 privind finanţele publice locale, publicată În Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completă rIIe ulterioare;
• Hotlirârii Guvernului nr.912007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, publicată in Monitorul Oficial al
României, Partea 1, nr.71 din 30 ianuarie 2001, cu modlflcărlle şi completărlle ulterioare;
- Art.11 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr.37/200B privind reglementarea
unor măsuri financiare În domeniul bugetar, publicată in Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr.276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârli Guvernului nr.88412016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor
2011- 2019, pentru finanţă rIIe rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din
finanţArlie
rarnburaabile contractate sau care urmează a fi contractate de
unităţile/subdlvi:ziunile administrativ-teritoriale, publicată in Monitorlll Oficial al
României, Partea 1, nr.996 din 12 decembrie 2016;

anallzând solicitarea MUNICIPIULUI BOTOŞANI, JUDETUL BOTOŞANI,
nr.1525/10.01.2017 privind reautorlzarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabllă
in valoare de 12.000.000 LEI, contractată de la CEC BANK SA in anul 2016, in baza
Hotârârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016,
potrivit dellberărilor consemnate In procesul-verbal al şedinţei din data de 19
IANUARIE 2017,
Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale adoptă, cu unanimitate de voturi,
prezenta hotărâre.
Articol unic - Se modifică artIcolul 2 din Hotărârea Comisiei da Autorizare a
tmprumllturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016 ţii va avea următorul cuprins:
"Articolul 2 - Tragerile din finanţarea rambursabllă In valoare de 12.000.000 LEI,
prevăzută la art.t , S9 efectuează după cum urmează, pentru realizarea proiectului "Parc
Regional de Agrement Turistic şi Sportiv "Cornişa" Botoşani" prin Programul
Operaţional RElglonaI2007-2013:
- in anul 2016: 9.650.973,90 LEI;
-în anul 2017: 2.149.026,10 LEI."
Pentru autorizarea contractăril finanţărII rarnbursablle, prevăzută la art.t din Hetărârea
Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.4916 din 25 AUGUST 2016, pe baza
documentaţiei primite de la solicitant, Comisia li anallzat incadrarea in prevederile art.6
din Anexa 2 • Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a rmprumuturllor
locale din HG nr.9/2007, cu modificările şi completă riie ulterioare, iar responsabilitatea
privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia flnanţatorului,
condiţiile de finanţare rezultate in urma selecţiei flnanţatorulul, precum
respectarea
destinaţiei finanţărII rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal de credite.
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