COMISIA DE AUTORIZAREA TMPRUMUTURILOR LOCALE

"..'
.I~Q()
HOTARAREA
NR. :0.....
din 17 DECEMBRIE 2009
pentru completarea HOTARARII NR. 1117/17.12.2008
Avand in vedere prevederile:

'

- Art. 11 din Ordonan1a de

urgenti a Guvernului nr. 37/2008 privind

reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata 1nMonitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificarile,i
completarile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2009 privind
reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicati in Monitorul
Oficial al Romimiei, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009;

-

Hotaririi

Guvernului

nr. 9/2007

privindconstltulrea,components,I

functionarea Comlsiei de autorlzare a tmprumuturilor locale, publicati in
MonltorulOficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2007, cu modificarile
~i completirile ulterioare,
.. Hotararii Guvernului nr. 657/2009 prlvlnd aprobarea limitelor pe anul 2009
pentru finantirile rambursabile care pot fi contractate ii pentru tragerile din
finantarilerambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre
unitatila administrativ..teritoriale, publicata in MonitorutOficial al Romaniei, Partea
I, nr. 400 din 12 iunie 2009, modificata prin HotarAreaGuvernului nr. 866/2009,
publicata in Monitorul Oficial al RomAniai, Partea I, nr. 578 din 19 august 2009,

anallzand solicitarea
PRIMA.RIEI MUNICIPIULUI BRA~OV, JUDETUL
BRA~OV, nr. 91933/15.12.2009 privind autorlzarea efectuarii de trageri din
finantarea rambursabila in valoare de 101.367.000 LEI, contractati de la BANCA
COMERCIALAROMANASA in anul 2007,
potrivit deliberarilor consemnate in procesul-verbal al ,edintei din data de 17
DECEMBRIE 2009,

voturi,

t

Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale adopti, cu unanimitate de
prezenta hotarare.

Artlcol unic

-

Sa autorizeaza supllmentarea cu 2.830.000 LEI, parra"la 8uma de
16.036.271,04 LEI, a valorii tragerilor care urmeaza a fi efectuate Tnanul 2009, de
catre MUNICIPIUL BRA$OV, JUDETUL BRA$OV, din finan1area rambursabili
acordata de BANCA COMERCIALA. ROMANI SA, in baza Contractulul de credit nr.
68/03.04.2007.

PRE~EDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A iMPRUMUT~~H~v9,~
LOCALE,
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BOGDAN ALEXANDRU
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