
COMISIA DE AUTORIZARE A IMPRUMUTURILOR

HOTARAREA NR.b5\t
Din 10 MARTIE2014

Avind in vedere prevederile:

- Ordonantei de urgenli a Guvernului nr. 64127 iunie 2007 privind datoria publici,
in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea l, nr.439 din 28 iunie 2007;
- HotirArii Guvernului nr. 147012007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanfei de Urgenfi a Guvernului nr. 6412007 privind datoria publici;
- Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, publicati in Monitorul Oficial al
Romdniei,  10
- HotdrArii Guvernului nr. 912007 privind constituirea, componenfa gi
de autorizare a imprumuturilor locale, publicati in Monitorul Oficial
nr.71din 30 ianuarie 2007, cu modificirile gi completiri le ulterioare;

financiare
- Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 3712008 privind reglementarea unor misuri
financiare in domeniul buqetar. publicati in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea l, nr.276niul bugetar, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr.276
din 8 aprilie 2008, cu modificirile gi completiri le ulterioare;
- Hotdrdrii Guvernului nr. 116612013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014,
2015, gi 2016, pentru finanfdrile rambursabile care pot fi contractate gi pentru tragerile din
finanlirile rambursabile contractate sau care urmeazi a fi contractate de
unitifile/subdiviziunile administrativ - teritoriale, publicati in Monitorul Oficial, Partea l, nr.
10 din 08 ianuarie 2014, cu completdrile ulterioare;
- Legii nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificafi in cadrul fiscal-
bugetar, publicati in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea l, nr. 802 din 19 decembrie 2013,

anallz0nd cererea privind contractarea unei finanfiri rambursabile ?n valoare de 2.000.000
LEl, pentru realizarea unor investifi i publice de interes local av6nd ca titular COMUNA
MIHA| EMINESCU, JUDETUL BOTO$ANI, inregistrati sub nr. 24801536247112.02.2014, la
secretariatul acestei comisii, cu completirile ulterioare, precum gi celelalte documente
anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(S) din Norme gi proceduri privind
autorizarea contractirii sau garantirii de imprumuturi de citre unitifile administrativ-
teritoriale, previzute in anexa nr.1 la Hotirirea Guvernului nr. 912007, cu modificdrile gi

functionarea Comisiei,
al Romdniei, Partea l,

O 
completiri le ulterioare,

constatdnd ci documentafia a fost completi gi ci intrunegte condifiile de acordare a
avizului favorabil pentru' contractarea 

' 
tinaniirii rambursabile, potrivit deliberirilor

consemnate in procesul-verbal al gedinfei din data de 10 MARTIE 2014,

Comisia de Autortzare a imprumuturitor Locale adoptd, cu unanimitate de voturi, prezenta
hotirAre.

Articolul 1 - Se avizeazd favorabil contractarea, de citre COMUNA MIHAI EMINESCU,
JUDETUL BOTO$ANI, a unei finanfiri rambursabile in valoare de 2.000.000 LEl, pentru
realizarea unor investifii publice de interes local .

Articolul 2 - Finan(area rambursabili previzuti la art. 1 se trage integral in anul 2014.
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