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Prin Hotărârea nr.7123/09.06.2022, Comisia de autorizare a Imprumuturitor tocate 
(CAÎL) a avizat contractarea de către Comuna Sânmartin a unei finanţări rambursabile în 
valoare de 14.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes tocal care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 1n baza acestei 
hotărâri, Comuna Sânmartin a Incheiat cu Banca Comerciată Română S.A. Contractul de 
credit nr.20220615481/16.06.2022, cu modificărite şi completărite utterioare. 

Cu Notificarea nr.14838/28.07.2022, Comuna Sânmartin aduce la cunoştinţa CAÎL 
adoptarea HCL nr.343/28.07.2022 privind modificarea Anexei la HCL nr.224 din 21.04.2022, 
modificată prin Hotărârile nr.237 din 20.05.2022 şi 287 din 30.06.2022, privind aprobarea 
contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 14.000.000 lei, prin care a 
fost aprobată modifical ea tistei obiectivelor d investiţii finanţate din Imprumutut 
contractat de ta Banca Comercială Română S.A.. 

Prin urmare, Imprumutut va fi utilizat pentru reatizarea următoaretor obiective de 
investiţii: 

• Programul Operaţional Regional: 
oReabilitarea i modernizarea statiunii turistice balneo-climaterice Băile 1 
Mai, Comuna Sânmartin, judeţul Bihor-5.000.000 lei; 

oDezvoltarea infrastructurii staţiunii Băile Felix-Lotusul turismului românesc-
7.000.000 lei; 

• Programul Interreg V-A Romănia-Ungaria: 

oConservation and protection of the cross border natural heritage of Bihor-
Hajdu-Blhar counties, din care vor fi finanţate obiectivele: 

1.Turn de monitorizare Comuna Sânmartin, judeţul Bihor-756.648,53 lei; 
2.Amenajare parcări .şi grupuri sanitare în localitatea Betfia-100.000 lei; 
3.Centru de monitorizare Betfia-100.000 lei; 
4.Amenajare parcare la Sit Peţea-718.473,80 lei; 

• Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală: 
oConstruire grădiniţă P+E cu program prelungit în comuna Sânmartin, judeţul 
Bihor-100.000 lei; 

oModernizare, reabilitare i dotare cămin cultural "in Comuna Sânmartin, 
localitatea Băile Felix, judeţul Bihor-224.877,67 lei. 
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Având în vedere cele de mai sus, precum şi faptul că valoarea finanţării 

rambursabile rămâne nemodificată, vă comunicăm faptut că membrii Comisiei au tuat act 
de notificarea dumneavoastră în şedinţa din data de 16 august 2022. Totodată, reiterăm 

că din finanţarea rambursabită sus-amintită pot fi reatizate numai investiţii publice de 
interes locat, conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţete publice tocale, cu 
modificărite şi completările ulterioare. Precizăm că oportunitatea şi responsabilitatea 
modificăritor intervenite în derularea contractului de credit aparţin ordonatorutui 
principal de credite. 

Cu deosebită consideraţie, 

Attila GYRGY 
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