
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr.16  
din 23 februarie 2022 

privind aprobarea modificării repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate 
din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021 

 
 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2630 din 16.02.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean; 
- raportul de specialitate nr. 2631 din 16.02.2022 al Direcţiei economice; 
- prevederile art.13 din OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 61 - 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2021 

pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului;   

- prevederile art.3 alin.(4) din Anexa nr.1 la HG nr.9/2007 privind constituirea, 
componența şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. d) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

    În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE:       

 
Art. I. Se aprobă modificarea repartizării sumelor alocate obiectivelor de investiţii finanțate 

din împrumutul contractat în baza Hotărârii Consiliului Județean nr. 127 din 27.08.2021 privind 
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei, în conformitate cu prevederile 
art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 
privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea investiției publice locale 
Valoarea 

cheltuielilor 
aferente investiției 

Valoarea cheltuielilor 
pentru care se utilizează 

împrumutul 
0 1 2 3 
1. Amenajare parcare și spațiu de agrement 

în zona Spitalului Județean de Urgență 
Zalău 

8.441.706 5.590.000 

2. Proiectare și execuție lucrări pentru 
obiectivul - Reabilitare drum județean 
DJ 108D: Cehu Silvaniei - Lim. jud. 
Maramureș, km (24+550 – 28+868) 

6.828.859 2.910.000 

3. Execuție lucrări pentru consolidare pod 
pe DJ 110C km 0+430, în localitatea 
Ileanda 

1.576.319 1.500.000 

Total  x 16.846.884 10.000.000 
 



 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr. 127/27.08.2021, rămân 
nemodificate. 

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 
Consiliului Județean Sălaj. 
  Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj; 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 
-    Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj; 
-    Trezoreria Municipiului Zalău. 
 
 
PREŞEDINTE,                                               Contrasemnează: 

      SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI,  
         Dinu Iancu-Sălăjanu 
                                                                Cosmin-Radu Vlaicu 
 
  


