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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR.
Din 17 IANUARIE 2022

pentru modificarea art.2 din HOTĂRÂREA NR. 6220/17-07.2020, 
modificată prin HOTĂRÂREA NR. 6395/27.01.2021

MUNICfWUL^XALĂu""” 

PRiMÂRIA MUNICjg^lJjmLAU

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial a 
României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionare: 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial a 
României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare
- Art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea uno 
măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Parte; 
I, nr.276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrt 
fiscal-bugetar pe anul 2022, publicată*în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 
din 24 decembrie 2021;
- Hotărârii Guvernului nr. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente ânilo 
2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentn 
tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate d' 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial î 
României, Partea I, nr. 357 din 07 şprilie 2021;

analizând solicitarea MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ, nr. 92303/29.12.202 
privind reautorizarea efectuării de trageri dir'jfinanţarea rambursabilă în valoare d

_ 68.820.946,62 LEI, contractată de la BANCA CGiiîIERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în anul 2020, î
baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 17 IULIE 202(

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data d 
17 IANUARIE 2022,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hbtărân

- Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare 
împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 17 IULIE 2020, modificată prin Hotărârea Comisiei d 
Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 6395 din 27 IANUARIE 2021 şi va avea următori 
cuprins:
„Articolul 2 - Tragerile din finanţarea rambursabilă în valoare de 68.820.946,62 LE 
prevăzută la art. 1, se efectuează după cum urmează:

- în anul 2020: 2.003.958,20 LEI;
-în anul 2021:13.236.511,57 LEI;
-în anul 2022: 53.580.476,85 LEI”.

Articol unic



Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile, prevăzută la ărt t din Hotărârea 
Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 17 lULiE 2020, pe baza 
documentaţiei primite de la sdljcitant. Comisia a aiializat încadrarea în prevederile artŞ u 
din Anexa 2 - Regulamentul de funcţionare a Cornisiei de autorizare â împrumuturilor 
locale din HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar responsabilitatea 
privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia finanţatorului, 
condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea 
destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

Autorizarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Loca/e pentru contractarea 
finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se efectuează din punct de vedere al verificării 
documentaţiei şi ai încadrării în plafoaneie de contractare şi trageri şi nu reprezintă baza 
legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăţi, instituţia beneficiară având 
obligaţia să reaiizeze toate fazele execuţiei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice, conform legislaţiei în domeniu.

PREŞEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE
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MUNICIPIUL ZALĂU

ZALĂUMINISTERUL FINANŢELOR 

Cabinet Secretar de Stat
PRIMĂRIA MUNimUj^j
Nr. cle.îiU'egistrar^....v.ri.&5.V

amil

Nr.377.592/17.08.2021

Domnului Ionel CIUNT, primar 
Primăria Municipiului Zalău
adresa: Municipiul Zalău, Judeţul Sălaj, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, cod poştal 450 016 

0260 - 661 869fax:

Stimate domnule primar,

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (Comisia) nr.5714/ 
02.04.2019 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Zalău, a unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, din care suma de 19.189.090 lei pentru 
realizarea unor proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană, iar suma de 10.810.910 lei pentru realizarea unor Investiţii publice de interes 
local. în baza hotărârii Comisiei menţionate. Municipiul Zalău a încheiat cu CEC Bank S.A, 
Contractul de credit nr. RQ19040753990406, în data de 25.04.2019.

Ulterior, cu Notificarea nr.8798/11.02.2020, Municipiul Zalău a adus la cunoştinţa 
Comisiei faptul că împrumutul în valoare de 30.000.000 lei va fi utilizat numai pentru 
proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Totodată, prin Hotărârea nr,6220/17,07.2020 a fost autorizată contractarea de către 
Municipiul Zalău, a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.820.946,62 lei, 
pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile 
de la Uniunea Europeana, în baza căreia a fost încheiat cu BCR SA, Contractul de credit 
nr.20200731562/07.08.2020.

Cu Notificarea nr.45879/05.07.2021, înregistrată la Ministerul Finanţelor cu nr, 
AL.REG'1019415/09,07.2021, cu completările ulterioare. Municipiul Zalău informează 
Comisia că la proiectul „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, finanţat din împrumutul 
contractat de la BCR SA, contribuţia Municipiului Zalău la cheltuielile eligibile a fost 
diminuată, rezultând o economie în valoare de 36.850.000 lei care urmează să fie 
redistribuită astfel:

- suma de 10.330.000 lei către 10 obiective de investiţii aprobate la finanţare din 
împrumutul contractat de la CEC Bank SA, care nu au fost finalizate;

■ suma de 26.520.00 lei către două obiective de investiţii nou introduse pentru care 
au fost semnate contractele de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil în condiţiile Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi anume: 
Contractul de finanţare nr.5958/14.09.2020 pentru proiectul^ „Modernizarea şi 
extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalău, Etapa ii” şi 
Contractul nr,6522/25.02,2021 pentru proiectul „Mobilitate urbană durabilă Zalău 
2023 • Etapa ii”.

Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti 
Tel: +4021 Z26 21 72 Fax : +4021 319 96 88 
e-mail: registraturac&mfinante.flOv.ro
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în acest sens, Municipiul Zalău aduce la cunoştinţa Comisiei adoptarea «a n 
206/01.07.2021 privind completarea şi modificarea anexei nr.l aH.CL NR.50/20.02.2020 
privind împrumutul BCR, în sensul introducerii la finanţare a unor noi obiective de 
investita, precum şi introducerea obiectivelor de investiţii nefinalizate pentru care 
sursele au fost asigurate din împrumutul de la CEC Bank, rectificarea bygetului 
împrumutului aprobat pentru anul 2021, precum şi actualizarea Jistei de mvestiţji 
aprobată pentru anul 2021. Astfel, potrivit prevederilor acestei hotarari, din economia in 
valoare de 36.850.000 lei urmează să fie finanţate următoarele obiective de investiţii:

- „Creşterea eficienţei energetice a Liceului cu program sportiv Avram lancu :

- „Creşterea eficienţei energetice a Liceului ortodox <Sf,Nicolae>”: 1.130.000 lei;^
- „Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau, 

Ftana !”• 500 000 lei*
- „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe C, SB 42 Şl 1B”: 810.000

lei;;sss sîsi SE i ssî s ss
„Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe Scala, A16 şi 5B15 . 
tcreşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe P40 şi Dl 11": 800.000
lei; blocurilor de locuinţe G164 şi Bl.80": 900.000„Creşterea eficienţei energetice a 
IgI *

„Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Zalau,
Etapa II" : 275.000 lei; _ . .
„Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023 - Etapa II”: 26.245.000 lei.

i

local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice toca e, cu 
modificările şi completările ulterioare. Precizăm ca oportunitatea şi responsabilitatea 
modificărilor intervenite in derularea contractului de credit aparţin ordonatorului pnncipal
de credite.

Cu deosebită consideraţie, 
Attila GY5RGY

I^SBr^dintele Comisiei de Autorizare a împrumuturilor LocaleSecretar

Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti 
Tel: +40Z1 226 21 72 Fax: +4021 319 96 88 
e-mall: reglstraturaomflnante.gov.iio Page 2/2



COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE
Al*.

HOTĂRÂREA NR 

din 27 IANUARIE 2021
pentru modificarea art.2 din HOTĂRÂREA NR. 6220/17.07.2020

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
< Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şl completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 
2021 şi 2022, pentru finanţările rambursabile care pot ft contractate şi pentru tragerile 
din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.82 din 05 februarie 2020;

analizând solicitarea MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ, nr.71.582/ 
22.12.2020 privind reautorizarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă în 
valoare de 68.820.946,62 LEI, contractată de la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. în 
anul 2020, în baza Hotărârii Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 
17 IULIE 2020,

potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al şedinţei din data de 27 
IANUARIE 2021,

Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta
hotărâre.

Articol unic - Se modifică articolul 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a 
împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 17 IULIE 2020 şi va avea următorul cuprins:

„Articolul 2 - Tragerile din finanţarea rambursabilă în valoare de 68.820.946,62 LEI, 
prevăzută la art. 1, se efectuează după cum urmează:

• în anul 2020: 2.003.958,20 LEI;
• în anul 2021: 66.816.988,42 LEI”.



Pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile, prevăzută la art.1 din Hotărârea 
Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale Nr. 6220 din 17 IULIE 2020, pe baza 
documentaţiei primite de la solicitant, Comisia a analizat încadrarea în prevederile art.6 
din Anexa 2 - Regulamentul de funcţionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale din HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar responsabilitatea 
privind oportunitatea contractării finanţării rambursabile, selecţia finanţatorului, 
condiţiile de finanţare rezultate în urma selecţiei finanţatorului, precum şi respectarea 
destinaţiei finanţării rambursabile revin în totalitate ordonatorului principal de credite.

Autorizarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale pentru contractarea 
finanţării rambursabile prevăzută la art. 1 se efectuează din punct de vedere al verificării 
documentaţiei şi al încadrării în plafoanele de contractare şi trageri şi nu reprezintă baza 
legală pentru efectuarea de angajamente legale sau plăţi, instituţia beneficiară având 
obligaţia să realizeze toate fazele execuţiei bugetare privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei publice, conform legislaţiei în domeniu.

PREŞEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE ^^PRUMUTURILOR LOCALE,

Dumitri ntiu ANDREI
^ 9
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COMISIA DE AUTORIZARE A iMPRUMUTURILOR LOCALE
V A 62.'2.0HOTARAREA NR .

din 17 IULIE 2020
Avand in vedere prevederile:

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publica, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr.1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu
modificarile !}i completarile ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile !}i completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 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 urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor
masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificarile !}i completarile ulterioare;
- Legii nr.238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati In cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1022
din 19 decembrie 2019, cu modificarile din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr.322 din 17 aprilie 2020;
- Hotararii Guvernului nr.82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020,
2021 ~i 2022, pentru finantarile 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.82 din 05 februarie 2020;

analizand cererea privind contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de
68.820.946,62 LEI pentru implementarea unor proiecte derulate cu fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeana, prin Programul Operational Regional
2014-2020, avand ca titular MUNICIPIUL ZALAu, JUDETUL SALAJ, inregistrata sub
nr.4440/603.477/14.05.2020, la secretariatul acestei comisii, cu completarile ulterioare,
precum !}i celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art. 1 alin.(5) din
Norme ~i proceduri privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de
catre unitatile administrativ-teritoriale, prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului
nr. 9/2007, cu modificarile !}i completarile ulterioare,

constatand ca documentatia a fost completa !}i ca Intrune!}te conditiile de acordare a
avizului favorabil pentru contractarea finantarii rambursabile, potrivit deliberarilor
consemnate in procesul-verbal al !}edintei din data de 17 IULIE 2020,

Comisia de Auforizare a fmprumufurilor Locale adopta, cu unanimitate de voturi,
prezenta hotarare.

Articolul 1 - Se avizeaza favorabil contractarea de catre MUNICIPIUL ZALAu, JUDETUL
SALAJ, a unei finantari rambursabile interne In valoare de 68.820.946,62 LEI pe~tru
realizarea unor investitii publice de interes local, pentru implementarea urmatoarelor
proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, prin
Programul Operational Regional 2014 - 2020:
1)"Mobilitate urbana durabila Zalau 2023;
2)"Amenajare de spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau
- Etapa I";



::

3)"Modernizare coridoare.de mobilitate urbana durabila - Zalau 2023".

Articolul 2 - Finantarea rambursabila prevazuta la art. 1 se trage integral'n anul 2020.

Pentru autorizarea contractarii finantarii rambursabile prevazuta la art. 1, pe baza
documentatiei primite de la solicitant, Comisia a analizat 'ncadrarea 'n prevederile art.S
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 finantatorului,
conditiile de finantare rezultate 'n urma selectiei finantatorului, precum ~i respectarea
destinatiei finantarii rambursabile revin in totalitate ordonatorului principal de credite.

Autorizarea Comisiei de Autorizare a fmprumuturilor Locale pentru contractarea
finantarii 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 si plata cheltuielilor institutiei publice legislatiei 'n domeniu., , '0 '

~r--"_""__'.--2
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HOTARAREA nr. 50
din 20 februarie 2020

privind actualizarea anexei nr.t la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Zalau nr.271 din
19.09.2019 privind aprobarea contractarii de catre Municipiul Zalau a unui imprumut banc3r
intern in vederea asigurarii cofinantarii ~i contributiei acestuia la realizarea unor obiective de

investitii de interes local eu finantare europeana nerambursabila

Consiliul Local a1municipiului Zalau;
Avfmd in vedere: Referatul de aprobare ~i raportul de specialitate comun al Direc~ieiEconomice

5,1 a1Direc!iei Tehnice nr.8966 din 12.02.2020;
Avizele eomisiilor de specialitate ale Consiliului local a1municipiului Zalau;
Hotararea Consiliului Local al Munieipiului Zalau nr.271 din 19.09.2019 privind aprobarea

contractarii de catre Municipiul Zalau a unui linprumut bancar intern in vederea asigurarii cofinanrarii ~j

contributiei acestuia 1a realizarea unor oblective de investitii de interes local cu ±inantare europeana
nerambursabila;

In baza art.129 alin. (2) lit.b ~ialin. (4) lit. b), ale 311.139alin. (3) lit.b, art. 196 alin. (1) lit. a din
aUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARA~TE:

Art.l. Se aproba lista actualizata prin introducerea unui nou objectiv de investi!ii " Modernizare
coridoare de mobilitate urbana durabi1aZalau 2023 ( trotuare ~i pista de bicilete B-dul Mihai Viteazul ~i
Modemizare coridor integrat de mobilitate urbana axa est-vest: str. Simion Barnutiu - Voievod - Gelu),
in completare la obiectivele de investitii ce urmeaza a fi finantate din Imprumutul de 70.000 mii lei in
vederea asigurarii cheltuielilor de cofinantare reprezentand cheltuieli eligibile ~i neeligibile, conform
Anexei nr.1 care face parte integranta.din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea 1a indeplinire a prezentei hotarari se incredin~eaza Directia Economiea ~i
Directia Tehnica.

Art.3. Prezenta howare se comunica eu:
-Institutia Prefectului jude~l Salaj;
-Primarul municipiului Zalau;
-Directia Adrninistratie Publica;
-Directia Economica;
-Direc!ia Tehnica

CONTRASEMNEAZA
W

SECRETAR GENERAL
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MUNICIPIUL Z.l\'L_AU
CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalau, Piata Iuliu 1:~-1aniunr.3, Judetul Salaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869
http :l/-.r,";:VV;J. zalausj.ro e-rl1ail: primaria@zalausj.ro

HOTARAREA NR.390
din 16 decembrie 2019

privind modijicareallotiirfirii Consiliului Local Itr. 271 din 19.09.2019 privind
(lprobarea contractiirii de ciitre Municipiul Zalliu a ullui imprumut ballcar intern III

vederea asiguriirii cofinan{iirii ~i contribufiei acestuia La realizarea unor obiective de
investi{ii de in teres local cu fin an fare europeanii nerambursabilii

ConsiIiul local al municipiului ZaUiu:
Avand in vedere: - Referatul de aprobare ~i Raportul de specialitate aI Directiei

Economice nr.89676 din 10.12.2019;
- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zali'iu;
- Hotadirea Consiliului Local nr. 271 din 19.09.2019 privind aprobarea contractarii de

catre Municipiul ZaUiu a unUl Imprumut bancar intern in vederea asigurarii cotinantarii ~i
contributiei acestuia la realizarea unor objective de investitii de interes local cu finantare, "
european a nerambursabila;

- Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV (art.61-66) din Legea nr. 27312006 privind finantele
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i cu cele ale HG nr.9/2007
privind constituirea, componenta ~i funqionarea Comisiei de autorizare a Imprumuturilor
locale, cu modif1carile ~icompletarile ulterioare;

- In baza art.129 alin. (2) lit.b ~i alin. (4) lit. b), ale art.139 alin. (3) lit.b, art. 196 alin. (1)
lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARA~TE
Art.I. Modificarea art.! ~i art.3 din Hotararea Consiliului Local llr. 271 din

19.09.2019, In sensul modificarii perioadei de maturitate a imprumutului contractat, de
La 20 de ani la 15 ani, articole care vor avea urmatorul continut :

"Art. I. Aprobarea contractarii unui Imprumut intern, In valoare de 70.000.000 lei, eu 0

maturitate de 15 de ani, perioada de. grafie de 2 ani ~i0 perioada de trageri de 24 de luni eu
posibilitatea de prelungire parra la 48 de luni, ill vederea asigur1kii eontributiei Municipiului
Zalau - eofinantare - cheltuieli eligibile ~i eheltuieli neeligibile, la proiectele: "Mobilitate
urbana durabila Zalau 2023" ~i "Amenajarea de spatii verzi pe imobile abandonate sau
degradate din Municipiul Zalau - etapa I", conform Anexei 1, reprezentand:

- cheltuieli eligibile reprezentarrd 2% din valoarea eligibila a proiectului
- cheltuieli eligibile reprezentand excedentul peste alocarea finaneiara pentru

Municipiul Zalau In cadrul axei prioritare 4, obiectiv specific 4.1 ~i 4.2 al Programului
Operational Regional 2014 - 2020

~eheltuieli neeligibile In cadrul proiectelor
Contractarea Imprumutului se va efectua numai dupa obtinerea avizului de Ia Comisia

de Autorizare a Imprumuturilor Locale."
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"An ..). ~e ImpU(emlce~le rnmarUl lVlUmClplUJUlLalau sa aprobe caletul de sarcml pentru
contractul de Imprumut de 70.000.000 lei, similar celui aprobat prin HCL nr. 407/29.11.2018,
eu aetualizarea sumei si modificarea duratei de 15 de ani si sa initieze contractarea., . , ,
lmprumutului in valoare de 70.000.000 lei in una din variantele prezentate."

Art.2. Completarea Hotararii Consiliului Local nr. 271 din 19.09.2019 eu un nou
articol, art.Y\1, care va avea urmatorul confinut:

"Art.31\1. Procedura de selectie a ofertelor pentru contractarea 'imprumutului va fi
efectuata prin cerere de oferta ~i ulterior, daca este cazui, se va proceda la negociere directa."

Art.3. eu ducerea la indeplinire a prezentei se Incredinteaza Direclia Economica.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu:

Institutia Prefectului judetului Salaj
Primarului Municipiului Zalau
Directia Administratie Publica
Directia Economica
Direc~ia Tehnica

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BliliijelTeo~o8

~_,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENE L:

DAPLlSJrroD/6 EX
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HOTA")UREA NR.271
Din 19 septembrie 2019

privind aprobarea contractarii de catre Municipiul Zalau
a unui imprumut bancar intern in vederea asigurarii cofinantarii ~i

contributiei acestuia la realizarea unor obiective de investitii de interes, ,
local cu finantare europeana nerambursabila

COl1siliulLocal (II numicipiului Zalliu;
Avand In vedere:
Motivele cuprinse in Referatul de aprobare ~i Raportul de specialitate nr.

65253/09.09.2019 al Directiei Economice;
Hotanlrea Consiliului Local nr. 353/25.10.2018 modificata ~icompletata pnn

HCL nr. 407/29.11.2018 ~i HCL nr. 27131.01.2019;
Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publica, cu modifidirile ~i

completarile ulterioan~, coroborate cu cele ale cap.1 V (art.61-66) din Legea Dr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificariJe ~i completarile ulterioare,
precum ~i cu cele ale i-IG nr.9/2007 privind constituirea, componenta ~i funqionarea
Comisiei de autorizare a Imprumuturilor locale, cu modifidirile ~i completarile
ulterioare;

Prevederile art.] 166 ~i urmatoarele din CoduI civil, referitoare la contracte sau
conventii,

In baza art. 129 alin. (2) lit.b ~i alin. (4) lit. b), ale art.l 39 alin. (3) lit.b, an. J 96
alin. (1) lit. a din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARA~TE
Art.I. Aprobarea contractarii unui Imprumut intern In valoare de 70.000.000 lei

cu 0 maturitate de 20 de ani, perioada de gra!ie de 2 ani ~i 0 perioada de trageri de 24
de luni cu posibilitatea de prelungire pana la 48 de luni, 'in vederea asigurarii
contribu~iei Municipiului Zalau - cofinantare - cheltuieli eIigibiIe ;;i cheltuieli
neeligibile la proiectele: "Mobilitate urbana durabilCi ZalCiu 2023 JJ ~i "Amenajarea de
spatii verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zaiiiu - etapa I",
conform a nexei J, reprezentand:

- cheltuieli eligibilc reprezentand 2% din valoarea eligibila a proiectullii
- cheltllieli eligit1ile reprezentand excedentul peste alocarea financiara pentru

Municipiul Zalau In cadrul axei prioritare 4, obiectiv specific 4.1 ;;i 4.2 at Programului
Operational Regional 2014 - 2020

- cheltuieli neeligibile In cadrul proiectelor
Contractarea Imprumutului se va efectua numai dupa obtinerea avizllllli de la

Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale. '
Art.2. Contratarea Imprumutului se va efectua astfel:



- de Ia CEC Bank In conditiile 'Incare a fost contractat llTIorumutul de 30.000.000. .
lei cu exceptia ca durata de rambursare va fj de 20 ani fata de 10 ani, 'in cazul'in care
exista aceasta disponibilitate a ba.ncii CEC Bank exprimata In scris.

-In eaz contrar contractarea imprummului de 70,000.000 lei se va efectua In baza
unei noi proceduri de achizitie avand la baza caietul de sarcini existent aprobat prin
HCL 407/2018, cu actualizarea sumei ~imodificarea duratei de 20 de ani.

Art.3. Se Imputernice~te primarul Municipiului Zalau sa aprobe caietul de sarcini
pentru contractul de iInprulTIut de 70.000.000 lei similar celui aprobat prin HCL or,
407/29.11.2018 cu actualizarea sumei si modificarea duratei de 20 de ani si sa initieze. , ,
contractarea 'imprulTIutuluiin valoare de 70.000.000 lei in una din variantele prezentate.

Art.4. Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii.
Art.5. Din bugetul local al Municipiului Zalau se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale
b) oricaror impozite ~i taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes

local
c) alto I' cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile
Pe intreaga durata a serviciului datoriei publice l()cale, ordonatorul principal de

credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Zalau urmatoarele
date:

a) Hotararea Comisiei de Autorizare a imprumuturilor Locale, precum ~i orice
modifidiri ~ilsau comp]etari ale acesteia

b) valoarea finantarii rambursabi Ie contractate in valuta de contract
c) gradul de indatorare a Municipiului Zalau
d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie ~i

a perioadei de rambursare a finantarii rambursabile
e) Dobanzile, comisioanele ~i orice alte costuri aferente fiecarei finantari

rambursabile
f) Platile efectuate din fiecare finant are rambursabila

Datele prezentate anterior se actualizeaza 'in prima decada a fiecarui trimestru
pentru trimestrul expirat, sub sanqiunile prevazute de lege.

Art.6. Se imputernice~te Primarul Municipiului ZaIau sa semneze in numele ~i
pentru Municipiul Zalau contractul de finantare rambursabila, acordul de garantare a
finantarii rambursabile ~iorice alte documente necesare obtinerii derularii finantarilor.

Art.7. Cu ducere la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Zalau.

Art.S. Prezenta hotarare se comunica cu:
- Institutia Prefectului Judetului Salaj
- Primarul Municipiului Zalau
- Directia Administratie Publica Locala,
- Directia Economica
- Direqia Tehnica

PRESEDINTE DE SE
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Anexanr.l
- mii lei-Denumire proiect I Sumi necesara - Suma aSigurata Diferentll de Suma propusil Anul2020 Anul2021contribufia priu asjgurat latA de pentruI Municipiului imprumutul de contractul de impmmut inZaliu- 30.000.000 lei finantare care se urilia analizeicorman tare - coDformHCL vasemna implement!ri!cheltuieli eligibile, nr.1712019 proiectelorcheltuieli

neeli2ibiJe
din carej)e ani:Mobilitate urbana durabill Zaliu 73.650 2.079,16 71.571,84 65.000 35.000 30.000

2023, din care:

- Modemizare coridor integrat de
879,16 16.000 : 6.000 10.000

mobilitate urbanA axa est-vest: str.
Corneliu Coposu-Avram iancu,
Modernizare coridor integrat de
mobilitate urbanA axa est-vest: str.
Gheorghe Doja, Modernizare coridor
integrat de mobilitate urbanA axa
sUd:str.22 Decembrie 1989

- Autobuze urbane cu propulsie 1.200 49.000 29.000 20.000
eJectrica ~i podea total cobonita.
sistemuJ de e-ticheting ~ sistemeJe
conexe, stapile de inclircare cu energie
electrica a autobuzeJor electrice

Amenajarea de spafii verzi pe 6.248 312 5.936 5.000 5.000imobile abandonate sau degradate
din Municipiul Zaliu - etapa I

Total 79.898 2.391,16 77.507,84 70.000 40.000 30.000~neIaLlaHCLN~~t§1';" ,.:' _' .,.'. '" , _ .....
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