
GOMISIA DEAUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE 

" ~ . :t-2.0 4 HOTARAREA NR ....... Q 

din 31OCTOMBRIE2022 

Avand in vedere prevederile: 

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata tn 
Monitorul Oficfal al Romaniei, Partea I, rir. 439 din 28 iunie 2007; 
- Hotararii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de a,plicare 
a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica; 
- Legii nr. 273/2006 priVind finantele publice locale, publicata fn Monitorul Qficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Hotarii.rii Guvernului nr. 9/2007 privind constitµirea, componenta ~i functionarea Comisiei 
de autorizare a imprumuturilor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificarile :;;i completarile ulterioare; 
- Art. 11 din Ordonanta de urgerJt;il a Guvernufui nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
masuri financiare in domeniul bugetar, publicata fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 276 din 8 aprilie 2008, cµ modificarile ~i com pl eta.rile ulterioare; 
-Legii nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelorunor indicafori specificati in cadrul fiscal
bug~t:tr pe anul 2022, publicata fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1228 din 24 
decembrie 2021, coroborate cu prevederile art. 41 lit. e) din Ordorianta de urgenta Cl 
Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicata in 
Monitorul Qficial al Romaniei, Partea I, nr. 821 din 19 august 2022; 
- Hotararii Guvernului nr. 323/2022 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2022, 
2023 ~i 2024, pentru finanta,rile rambursabile care pot fi contractate §i pentru tragerile din 
finantarile rambursabile · contractate sau care urmeaza a fi contractate de 
unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr~ 236 din 09 martie 2022, 

analizand cererea privind autorizarea contractarii unei finanfari rambursabile in valoare de 
700.000 LEI pentru realizarea unor investitii publice de interes local, avand ca titular 
COMUNA GURA VADULUI, JUDETUL PRAHOVA, inregistrata sub nr. 
5052/383319/03.10.2022 la secretariatul e1cestei comisii, precum ~i celelalte documente 
anexate la cerere, cu completarile ulterioare, potrivit prevederilorart. 1 alin.(5) din Norme 
~i proceduriprivind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre unitatile 
administrativ~teritoriale, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului lir. 912007, cu 
rnodificarile 9i completarile ulterioare, 

constatand ca documentatia a fast completa :;>i ca intrune~te conditiile de acordare a 
avizului favorabil pentru contractarea finantarii rarnbursabile, potrivit deliberarilor 
consemnate in procesul-verbal al ~edintei din d::t!Cl de 31 OCTOMBRIE 2022, 

Gomisia de Autorizare a lmprumuturilor Locale adopta, In unanimitate, prezenta hotarare. 

Articolul 1 - Se avizeaza favorabil contracfarea de catre COMUNA GURA VADULUI, 
JUDEJUL PRAHOVA, a unei finantari rambursabile·in valoare 700.000 LEI pentru realizarea 
unor investitii publice de interes local. 

Articolul 2 - Finantarea rambursabila prevazuta la art. 1 se trage integral in anul 2022. 

Pentru autorizarea contractarii finantarii rambursabile prevazuta la art. 11 pe baza 
docurnentatiei primite de la solicitant, Cornisia a analizatincadrarea in prevederile art.6 din 
Anexa 2 - Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale 
din HG nr.9/2007, cu modificarile ~i completarile ulterioare, iar responsabilitatea privind 



oportunitatea contractarii finantarii rambursabile, selectia finanfatorului, conditiile de 
finantare rezultate in urma selectiei finantatorului, precum ~i respectarea destinatiei 
finantarii rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal de credite/autoritatilor 
administratiei publice locale. 

Autorizarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale pentru contractarea finanfarii 
rambursabile prevazuta la art. 1 se efectueaza din punct de vedere al verificarii 
documentatiei ~i al incadrarii in plafoanele de contractare ~i trageri ~i nu reprezinta baza 
legala pentru efectuarea de angajamente legale sau plati, institutia beneficiara avand 
obligatia sa realizeze toate fazele executiei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea ~i plata cheltuielilor institufiei publice, conform legislatiei in domeniu. 

PRE~EDINTELE 

COMISIEI DE AUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE 

Attila GYORGY 
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