MINISTERUL FINANTELOR
I

Cabinet Secretar de Stat
Nr. 375.148/04.03.2022
Domnului DINU IANCU SĂLĂJANU, Preşedinte
Consiliul Judeţean SĂLAJ
adresa: Municipiul ZALĂu, Judeţul SĂLAJ
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 11, Cod poştal 450 058
fax:
0260 - 661 097
Stimate Domnule Preşedinte,
Prin Hotărârea nr. 6686/13.09.2021, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor
Locale
(Comisia) a autorizat contractarea unui împrumut în baza art. 1 a~in (1) lit. c) din OUG nr.
83/2?21, î~ valoar~ de 10.000.0~0 lei'Ade că:r~ JUdeţul,S,ălaj, pen~ru realizarea investiţiilor
pubtice de interes judetean prevazute In Hotararea Consiliutui Jude~ean nr. 127/ 27.08.2021.
În baza hotărârii Comisiei sus-menţionate, Judeţul Sălaj a încheiat ICUMinisterul Finanţelor,
Convenţia de împrumut nr. 381.423/17251 din data de 23.09.2021.
~u Notificarea nr. 3092/23.02.2022, înregistrată la Ministerul F~'nanţelor cu nr. M_REG1005592/04.03.2022, Judeţul Sălaj aduce la cunoştinţa Comisiei, adoptarea H. c.L. nr.
1612].02.2022 privind aprobarea modificării repartizării sumelo alocate obiectivetor de
iinvestiW finantate din Împrumutul contractat În baza Hotărărit Co siliului Judetean nr. 127
~in 27.08.2021.
I

•

•

,

Conform prevederilor acestei hotărâri, a fost aprobată modific la ea repartizării sumelor
alocate obiectivelor de investiţii din împrumutul contractat de l
Ministerul Finanţelor,
~inând cont de prioritizarea investiţiiLor publice de interes jud ţean, pe baza stadiilor
--, lucrărilor de execuţie.
Astfel, împrumutul în valoare de 10.000.000 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor
obiective de investiţii:
• "Amenajare parcare şi spaţiu de agrement în zona Spitalului Judeţean de Urgenţă ZALĂu":
5.590.000 lei (iniţial 5.000.000 lei);
• Proiectare şi execu.ţie lucrări pentru obiectivul de investiţie "Reabtlitare drum judeţean
DJ 1080: Cehu Silvaniei - Limita judeţ Maramureş, km 24+550-28+868": 2.910.000 lei
(iniţial 4.000.000 lei);
• Execuţie lucrări pentru obiectivul "Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în locaLitatea
Ileanda": 1.500.000 lei (iniţial 1.000.000 lei).
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Referitor la Notificarea dumneavoastră, precizăm că în baza art. 1 .alin. (12) din OUG nr.
83/2021, responsabilitatea cu privire la documentele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei, precum şi încadrarea în scopul pentru care se contrac ează împrumutul revin în
totalitate
autorităţilor
administraţiei
publice loca le ale unităţilor 1subdiviziunilor
administrativ-teritoriale
şi ordonatorilor de credite ai instituţiilo
prevăzute La alin. (3) lit.
b) şi c) al aceluiaşi articol.

!

Menţionăm că OUG nr. 83/2021 nu conţine prevederi referitoare
contractării împrumutuLui, a sumelor alocate din împrumut faţ
asemenea, Convenţia de 'imprumut care conţine în preambul, ref
şi la Hotărârea ConsWului Judeţean pentru autorizarea cont
modifică doar atunci când împrumutatul (unitatea administrativ-t
rămase neutilizate sau rambursează anticipat.

la modificarea, uLterioară
de alocarea iniţiaLă. De
riri La Hotărârea Comisiei
actării împrumutului, se
ritoriaLă) restituie sumele

Având în vedere cele de mai sus, din care rezultă că atât d~tinaţia,
cât şi valoarea
lmprumutului rămân neschimbate, vă comunicăm faptuL că mem rii Comisiei au luat act de
notificarea dumneavoastră în şedinţa din data de 04 MARTIE 20 2.

Cu deosebită consideraţie,
Atti la GVORGY
Secretar de Stat,
Preşedintele Comisiei de Autorizare

a Împrumuturilor
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