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Domnule DINU IANCU SĂLĂJANU, Președirite.
"Consiliul Judeţean SĂLAJ
adresa: Municipiil ZALĂU, „Judeţul SĂLAJ

; Piaţa1 Decembrie 1918,nr. 11, Cod poştal. 450 058
fax: ,  0260-:661 097

Stimate Domnule Preşerinte,

Prin Hotărârea nt. 6686/13.09.2021, Comisia dă: Autorizare a împrumuturilor Locale
(Comisia) a autorizat: contractarea. unui împrumut în.baza ait. 1 alin (1)tit: c) din 0UG. nf.
83/2021, în valoare de 10.000.000 lei; de câtre Judetul Sălaj, pentru realizarea învestițiitor
publige: de întereş județean:prevăzute în Hotărârea Gănsiliului Județean.nr. 127/27.08.207.

În baza hotărârii Cemișiei sus-meţițioriate; Județul Sălaj aîncheiat cu Ministerul Finanţelor,
Convenţia de împrumut.ar. 381.423/17251 din data, de.23.09.2021.

Cu Notificareanr. 21.673705.11.2022;, "înregistfață. ta Ministerul Finanțelor: cu nri, M_REG-
1046760108-12.2022, JudeţulSălaj ăduce la cunoștința Comisiei, adoptarea: H.C.i.nr.
i

1.2022 privind aprâbarea modificării repartizării sumelor 'alocate obiectivelor de.
investiţii finafiţate dihv împrumutul cahtrăctat în baza Hotărârii Consitiuilul Judeţean fir. 127
din 27.08,2021.

Cânfofm prevederilor âcestet hatărâri, a, fost aprobată modificarea. repiarțizării sumelor
alocațe obiectivelor de investiții din. împrumutul contractat dela Ministerul Finanţelor,
răni, cont de. prioritizarea investițiilor publice de intereș județean, pe baza stadiilor
lucrărilor de execuție.

Astfel, împrumutiil învaloare de 10:d00,008 lei vafi utilizăț pentru realizarea următoarelor
obiectiva de investiții:
- „Amenajare parcare șispațiu de agrement. în zona Spitalului Județeande UrgenţăZALĂU”:

5.450:184leii,
» Proiectare și execiiție tațrări peritru obiectiva! da „Învestiție „Reabilitare: drum județean

DJ 108: Cehu Sivaniei - Limita judeţ Maramureș, km 24:550:28+868": 2.933.497 lei;
* Execuţie lucrări pentră "obiectivul „Consotidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea

Ileanda”: 1.576.319 lei.

Referitor la-Notificarea duriineavoastră, precizăm că în baza art. 1 alin. iz) din OUG.nr.
83/1071, respiorisabilitătea cu privire la documentele care stau la baza obținerii avizului
Comisiei, precum și încadrarea în 'scopul pentu care se coritfactează, împrumutul Tevin în
totalitate autdrităților administrației publică locale ale, Uni ilor/subdiviziunilor
admijniștrativ-teritorială și ordonatorilor le credite. ăi instituțiilor prevăzute la alin. (3) nf.
5) și șI aț aceluiași artiedl.
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Menţionăm-că 0UG nr. 83/2021 nu conţine prevederi referitoare la triodificarea, ulterioară
contractării împrumutului, a sumelor alocate din împrumut față de alocarea inițială. De

asemenea, Converiția de împrumut căre conține în preambul, referiri la Hotărârea Comisiei
și lă Hotărârea Consiliului Judeţean pentru autorizarea coritracțării împrumutului, se
modifică doaf atunci când împrumutatul (unitatea administrativ-teritorială) restituie sumele
rămase neutilizate sau rambursează anticipat.

Având. în vedere cele de.mai sus; din care rezultă că aţât destinația, cât și valoarea
împrumutului răriân neschimbate, yă comunicărn faptul că membrii Comisiei au luat act de
notificarea dumneavoastră în ședința din dată de 21 DECEMBRIE

2

2022.

Cu deoșebită considerație,

Attila GYORGY:

Secretar de Stat,

Preşedintele-Comisiei de Autorizare a Împruruturilor Locale
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e-mail: registraturagunilnante gâv-ro
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