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MINISTERUL FINANŢELOR 

Cabinet Secretar de Stat 
Nr. 380039/14.07.2022 

Dornnului Cristian LAZA, primai-

PrImărIa Comunei 5ânmartin 

Nr.105, Comuna Sănmartin, Judetul B1hor, CP 417495 

Tel/Fax: 0259 318 003 / 318 524 

114 

Jud. BIHOR 

Comuna S 

Nr. .j.. 

IZiva ......... Luna.  . 

Prin HOtărărea nr.7123/09.06,2022, Comisla de autorizare almp.rumuturllor locale 
(CAL) a avizat contractarea de către Comuna 5ânmartIn a unel finanţărl rambursabile in 
valoare de 14.000.000 pentru realizarea unor investiţii publice de Interes local care 
beneficiază de fondurl externe nerambursabile de ta liniunea Europeană, în baza aceste1 
hotărkI, Comuna Sânmartfn a 'ţncheIat cu Banca Comercială Română S.A, Contractul: de 
credit nr.20220615481/16.06.2022. 

Cu 'Notificarea nr.13291/05.07.2022, completată cu. nr.13666/08.07.2022„ Comuna 
Sănmartin aduCe .ta cunoştinţa CAÎL adeptarea HCL nr.287130.06.2022 prfvfnd modificarea 
Anexel fo HCL nr.224 dir 21.04,2022, .madiffcată prin HCVL nr.237 din 20,05,2022 privind 
aprobare.a controotărli unel finanţări rambursabite interne ?n: voloare de 14.000.000 iel, 
prin care .a fOst aprobată modificarea kistei oblectivetor de inVestitil finanţate dfn 
Imprumutut contractat de la Banca Comercială Romănă 

PrIn urrnare, impromutul va f1 utIllzat pentru. realizarea următbaretor oblectIve de 
Invest411: 

• Programut Operaţional pegional: 
oReabilitarea şi madernizorea staţiunii, turistice balned-climateriCe Bălle I 
Mai, Comuna Sănmartin, judeţuf Bfhor-5.000.000 Iel; 

o Pezvoltarea infrastruCturif .staţfunii Bălle Felix-Latusutturismutuf romănesc-
7,000.0Q0 iel;. 

• Programul Interreg V-A România-Ungoria: 
oConservatiOn and protection of the cross border natural heritage of Bihor-
Hajdu-Bihar countieS, din care vor fi finanţate obiectivele: 

I.Turn de monitorizare Comuna Sănmartin, judeţyl 8ihor-500.000 fei; 
2.Amenajore porcări şi grupuri sonitare in localitatea Betfia-1.00.000 lei; 
3,Centru de monitorizare 8etfic>100.000 lef; 
4.,4menajore porcare la Slt Peţea-300.,000 lei; 

• Programul Naţionai pentru Dezvoltare Ruralif: 
oonstrufre grddinlţd P+E cu program prelungit fn romuna Sânmartin, judeţul 
Blhor-500,000 lei; • 

oModernfzare, reabflitare şi clotare câmin cultural în Comuna Sănmartln, 
localitatea Bălle Felix, judeţul Blhor-500,000 lei. 
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Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că valoarea finanţării 
rambursabile rămâne nemodificată, vă comunicăm faptul că membrii Comisiei au luat act 
de notificarea dumneavoastră in şedinţa din data de 14 fulle 2022. Totodată, reiterăm că 
din finanţarea rambursabilă sus-amintită pot fi realizate numai investiţil publice de interes 
local, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice tocale, cu 
modificările şi completărfle ulterioare. Precizăm că oportunitatea şi responsabilitatea 
modificărilor inter-venite in derularea contractului de credit aparţin ordonatorului 
principal de credite. 

Cu deosebită consideraţie, 

Attila GYRGY 

Secretar de Stat, 

Preşedintele Comisiei e Autorizare a Imprumuturilor Locale 
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