
COMISIA DE AUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE 

HOTĂRĂREA NR.  
din 10 DECEMBRIE 2021 

pentru modificarea art. 2 din HOTĂRĂREA NR. 6382/14.12.2020, modificată 

prin HOTĂRĂRILE NR. 6452/23.02.2021, NR. 6474/15.03.2021, NR. 6629/17.08.2021 

şi NR. 6780(14.10.2021 

Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată in 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 imprumuturilor locale, publicată in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea 

,nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-

bugetar pe anul 2021, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.235 din 08 

martie 2021, coroborate cu prevederile art. 31 lit. e) din Ordonanţa de urgenţ.ă a 

Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, publicată 

in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 08 septembrie 2021; 
- Hotărârii Guvernului nr. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 
2021, 2022 şi 2023, 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 in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 357 din 07 aprilie 2021; 

analizând solicitarea COMUNEI SĂNMARTIN, JUDEŢUL BIHOR nr. 26772/07.12.2021 
privind reautorizarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă în valoare de 
30.000.000 LEI, contractată de la BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ SA în anul 2020, in 
baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locale Nr. 6382 din 14 
DECEMBRIE 2020, 

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data de 10 
DECEMBRIE 2021, 

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

Articol unic — Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a 
imprumuturilor Locale Nr. 6382 din 14 DECEMBRIE 2020, modificată prin Hotărârile Nr. 
6452 din 23 FEBRUARIE 2021, Nr. 6474 din 15 MARTIE 2021, Nr. 6629 din 17 AUGUST 
2021 şi Nr. 6780 din 14 OCTOMBRIE 2021, şi va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2 — Tragerile din finanţarea rambursabilă în valoare de 30.000.000 LEI, 
prevăzută la art.1, se efectuează după cum urmează: 

• in anul 2020: 6.746.922,04 LEI; 

• in anul 2021: 22.748.966,67 LEI, din care 12.000.000 LEI pentru realizarea unor 
investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

• în anul 2022: 504.111,29 LEI." 

Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile, prevăzută la art. 1 din Hotărârea 
Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locale Nr. 6382 din 14 DECEMBRIE 2020, pe 
baza documentaţiei primite de la solicitant, Comisia a analizat incadrarea in prevederile 
art. 6 din Anexa 2 - Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a 
imprumuturilor locale din HG nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar 
responsabilitatea privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia 
finanţatorului, condiţiile de finanţ.are rezultate in urma selecţiei finanţatorului, precum şi 
respectarea destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal 
de credite. 

Autorizarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale pentru contractarea finanţării 
rambursabile prevăzută la art. 1 se efectuează din punct de vedere al verificării 
documentaţiei şi al incadrării în plafoanele de contractare şi trageri şi nu reprezintă baza 
legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăţi, instituţia beneficiară având 
obligaţia să realizeze toate fazele execuţiei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice, conform legislaţiei in domeniu. 

PREŞEDINTELE 

COMISIEI DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR LOCALE, 

Attila GYRGY 


