
MINISTERUL FINÁNTELOR NIE 

OM 
Primeram VATRA KROtDOVITE 

NTRARE Directia general� de trezorerie _i datorie publicà 
Nr. 383270/.11.2021 MtO2ISin 2h. U-o2! 

Domnului Virgil SAGHIN, primar 
PRIMARIA COMUNEI VATRA MOLDOVITEI 
adresa: Sat Vatra Moldovitei nr. 207E, CP 727595 

Jude�ul Suceava, România 

fax 0230 336 251 

Stimate domnule primar, 

V� transmitem, al�turat, originalul Hot�rârii nr. 6893 din 09 noiembrie 2021, emise 
de Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale (CAIL). 
Conform dispozi�ilor art. 62 alin. (9) din Legea nr. 273/2006 privind finan�ele publice 

locale, cu modific�rile _i completärile ulterioare, ave�i obliga�ia de a transmite 
Ministerului Finan�elor, în copie, documentele primare care atest�, dup�caz: 

contractarea împrumutului autorizat prin Hot�rârea CAÍL nr. 6893/2021 
actul adi�ional la contractul/acordul de împrumut, dac� sunt aduse modific�ri la 
acesta, cu respectarea clauzelor contractuale. 

Documentele men�ionate se transmit în termen de 10 zile de la data intr�rii în 
vigoare a contractului respectiv. 

De asemenea, conform prevederilor Cap. I1, punctul 10 din Normele metodologice 

pentru înregistrarea �i raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului 
economiei _i finan�elor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea l, Nr. 319/23.04.2008, autorit��ile executive ale administra�iei publice locale 
vor transmite Minister 
mentionate în Registrul de eviden�� a datoriei publice locale a unit�jii administrativ- 
teritoriale. 

lui Finan�elor, în copie, _i înregistrarea documentelor 

La cele de mai sus, ad�ug�m faptul c�, potrivit art. 62 alin. (10) din Legea nr. 
273/2006 _i pct. 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de 
urgent� a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public�, cu modific�rile _i 
complet�rile ulterioare, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 1.470/2007, pe 
perioada utiliz�rii _i ramburs�rii finan��rii contractate în baza Hot�rârii CAIL n. 
6893/2021 ave�i obliga�ia de a transmite Ministerului Finan�elor, lunar, pân� la data 
de 15 a lunii, informa�ii pentru luna anterioar� prin formularul "Situa�ia privind 
finantarea rambursabil� contractat� direct, f�r� garan�ia statului, sau garantat� de 
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unitatea administrativ-teritorial�". Men�ion�m c� modelul de formular de raportare 
precum _i modul de completare al acestuia sunt prezentate in anexa nr. 1 din Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 672/2012 privind 
metodologice pentru înregistrarea �i raportarea datoriei publice, aprobate prin 
Ordinul ministrului economiei _i finan�elor nr. 1059/2008, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea l, Nr. 359/28.05.2012. 

modificarea Normelor 

Informatiile referitoare la datoria public� local� se transmit prin po_t�, pe adresa 
Ministerului Finan�elor Direc�ia General� de Trezorerie _i Datorie Public�, Bdul 
Libertatii nr. 16, sector 5, CP 050706, Bucuresti, sau prin fax, la nr. 021/317 55 42 
sau 021/319 96 88. Detalii suplimentare referitoare la modalitatea de completare a 

formularului de raportare _i/sau formularul de raportare, în format Excel se pot 

solicita la nr. 021/226 21 72 (226 10 83; 226 11 35). 

Preciz�m c� r�spunderea pentru realitatea, corectitudinea �i exactitatea datelor 
privind datoria public� local�, care stau la baza înregistr�rilor fäcute de Ministerul 
Finantelor, revine furnizorilor de informa�ii. Totodat�, preciz�m c� nerespectarea 
obliga�iilor de raportare men�ionate mai sus constituie contraven�ie _i see 
sanc�ioneaz� cu amend� de la 10.000 lei la 40.000 lei, în conformitate cu prevederil 
Legi nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

La solicitarea reprezentan�ilor structurilor asociative ale administra�iei publice 
locale în CAÎL, ad�ug�m c� aveti obliga�ia de a respecta prevederile art. 76*1, alin. 

(1) din Legea nr. 273/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

V� mul�umim pentru colaborare. 

Cu deosebit� considera�ie, 

Mihaela ENE 

Director general 
u 
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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 

HOTARAREA NR...69 
din 09 NOIEMBRIE 2021 

Avand in vedere prevederile: 

- Ordonan�ei de urgen�ã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public�, publicat� în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modific�rile_i 

complet�rile ulterioare; 
- Hot�rârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public�, cu modific�rile 

_i complet�rile ulterioare; 
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, publicat� in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 
- Hot�rârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta _i functionarea Comisiei 

de autorizare a imprumuturilor locale, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea l, 
nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificärile _i completärile ulterioare; 
- art. 11 din Ordonanta de urgentä a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 

mäsuri financiare în domeniul bugetar, publicat� in Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 
- Legii nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specifica�i în cadrul fiscal 

bugetar pe anul 2021, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 08 
martie 2021, coroborate cu prevederile art. 31 lit. e) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, publicat� în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 08 septembrie 2021; 
- Hot�rârii Guvernului nr. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 

2022 _i 2023, pentru finan�ärile rambursabile care pot fi contractate _i pentru tragerile din 

finant�rile 
unit��ile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat� în Monitorul Oficial al României, 
Partea l, nr. 357 din 07 aprilie 2021; 

art. 1 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele m�suri fiscal 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 02 august 2021; 

Ordinului ministrului finan�elor nr. 1040/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind
unit�tilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonan�ei de urgent� a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele m�suri fiscal - bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza c�rora se acord� împrumutul _i 
cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
precum _i modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institu�iilor publice 
prev�zute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgen�� a Guvernului nr. 83/2021, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 803 din 20 august 2021, 

rambursabile contractate sau care urmeaz� a fi contractate de 

mecanismul de acordare _i derulare a împrumuturilor acordate 

analizând cererea privind autorizarea contract�rii unui împrumut din venituri din privatizare 
in valoare de 3.950.000 LEI, destinat asigur�rii prefinan��rii _ilsau cofinantärii proiectelor 
finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European� _i de la donatori 
europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile
asociate proiectelor, având ca titular COMUNA VATRA MOLDOVITEI, JUDE�UL SUCEAVA, 
înregistrat� cu nr. M_REG- 1031069-2021/01.11.2021 la registratura general� a Ministerului 
Finantelor _i cu nr. 4854/383270/02.11.2021, la secretariatul acestei comisi, precum _i 
celelalte documente anexate la aceasta, cu completärile ulterioare, potrivit prevederilor art. 
1 din Ordinul MF nr. 1040/2021, 



constatând cà documenta�ia a fost complet� _i c� întrune_te condi�ile de acordare 
avizului favorabil pentru contractarea imprumutului, potrivit deliberärilor consemnate în 
procesul-verbal al _edin�ei din data de 09 NOIEMBRIE 2021, 

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adopt�, în unanimitate, prezenta hotäráre. 

Articolul 1 Se avizeaz� favorabil contractarea de c�tre cOMUNA VATRA MOLDovITEI, 
JUDETUL sUCEAVA, a unui împrumut din venituri din privatizare in valoare de 3.950.000 
LEL, destinat finan��rii proiectelor care beneficiaz� de fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea European� prin Programul Na�ional de Dezvoltare Rural�: ,infintarea 
sistemului de alimentare cu apä _i a sistemului de canalizare în localitatea Valea 

Moldovitei, comuna Vatra Moldovitei, jude�ul Suceava", ,Extindere _coalä Vatra 
Moldovitei prin construire corp", ,Infiin�are centru de promovare a culturii tradi�ionale în 
comuna Vatra Moldovi�ei, jude�ul Suceava" _i,Achizi�ie utilaje pentru dotarea Serviciului 
Public de Interes Local _i Gospodärire Comunal� al comunei Vatra Moldovi�ei, jude�ul 
Suceava". 

Articolul 2 - Finantarea rambursabil� preväzut� la art. 1 se trage integral in anul 2021 
Pentru autorizarea contractärii împrumutului din venituri din privatizare în valoare de 
3.950.000 LEI prev�zut la art.1, pe baza documenta�iei prev�zute la art. 3 alin. (1) din 
Ordinul MF nr. 1040/2021, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art. 1 alin. (1) it. a) 
din OUG nr. 83/2021, iar responsabilitatea privind întocmirea documenta�iei sus- 
men�ionate _i încadrarea în scopul pentru care se contracteazä împrumutul revine în 
totalitate autorit��ilor administra�iei publice locale ale unit��ii administrativ - teritoriale. 

Autorizarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale pentru contractarea finan��rii 
rambursabile preväzut� la art. 1 se efectueaz� din punct de vedere al verific�rii 
documenta�iei _i al încadr�rii în plafoanele de contractare _i trageri _i nu reprezint� baza 
legal� pentru efectuarea de angajamente legale sau pl��i, institu�ia beneficiar� având 
obliga�ia s� realizeze toate fazele execu�iei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonantarea _i plata cheltuielilor institu�iei publice, conform legisla�iei în domeniu. 

PRE^EDINTELE 

COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 

Attila GYÖRGY 


