ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 11.03.2011

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Angela CARABAŞ – director general
- Florinela Boni CUCU – director general adjunct
- Valentin MAVRODIN – director general
- Marin COJOC – director general adjunct

absent

- Denisa Gabriela SARU – şef serviciu
- Marinica RUSU – şef serviciu

absent

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
- Gheorghe EMACU – secretar de stat

absent

- Daniel Iustin MARINESCU – director

absent

Din partea structurilor asociative ale administraţiei publice locale:
- Emil DRĂGHICI – preşedintele Asociaţiei Comunelor din România
- Ionel CHIRIŢĂ – preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România
- Tudor PENDIUC – reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România

absent

- Gheorghe BUNEA STANCU – membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România absent
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Ordinea de zi din data de 11.03.2011:
Secretariatul Comisiei a prezentat membrilor acesteia următorul proiect de ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de noi finanţări rambursabile în
anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2011 - 2013:

În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele rămase disponibile pentru autorizarea contractării de noi
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2011 - 2013, având în vedere limitele anuale
aprobate prin Legea nr. 275/2010, precum şi limitele aferente perioadei 2012 -2013, prevăzute în
Strategia fiscal-bugetară:

Anul
2011 1)
2012 2)
2013 2)
NOTĂ:

Limite
contractare
(mil.lei)

Contractări
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite
trageri
(mil.lei)

Trageri
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

700,00
900,00
800,00

180,10
0,00
0,00

519,90
900,00
800,00

1400
1400
1200

1.398,80
694,56
221,45

1,20
705,44
978,55

Autorizări
trageri
(% din
limită)
99,91
49,61
18,45

1)

limite aprobate prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

2)

limite prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2013, aprobată de Guvern în 15.09.2010;

3)

echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2011, 2012
şi 2013, conform prognozei elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (05.11.2010).

II.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA TRUŞEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Tel./Fax: 0231 - 570 207
primaria_trusesti@
yahoo.com

2

COMUNA MEDIEŞU
AURIT
JUDEŢUL SATU MARE
Str. Principală nr. 157, CP
447185.
Tel.: 0261 - 842 080
Fax: 0261 - 842 530
primariamediesuaurit@g
mail.com

Obiect finanţare
rambursabilă
Proiect integrat privind
înfiinţarea sistemului de
canalizare (reţea de
canalizare şi staţie de
epurare) ape uzate şi
grădiniţă de copii /
PNDR
Modernizare drumuri
comunale şi străzi,
extindere reţele publice
de apă potabilă şi
canalizare în localitatea
Medieşu Aurit,
modernizare şi dotare
cămine culturale din
Medieşu Aurit,
modernizare şi dotare
cămine culturale din
Medieşu Aurit, Potău şi
Băbăseşti, comuna
Medieşu Aurit, jud.
Satu Mare / PNDR

Valoare finanţare rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

1025/606483/
18.02.2011

BCR

0,00

2.500.000
trageri în 2011:
4.350.698,84

1027/606740/
28.02.2011

CEC
BANK

0,00

2.000.000
trageri în 2011
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EUR

LEI

Nr.
crt.

3

Valoare finanţare rambursabilă

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

COMUNA ŞIŞEŞTI
JUDEŢUL MEHEDINŢI
CP 227455.
Tel.: 0252 - 384 003
Fax: 0252 - 384 144
primariasisestimh@
yahoo.com

Colectarea selectivă a
deşeurilor la nivel
european
Program de cooperare
transfrontalieră
România-Serbia

1028/606878/
03.03.2011

BRD GSG

0,00

2.560.000
trageri în 2011

1031/606969/
07.03.2011

CEC
BANK

0,00

200.000
trageri în 2011

1032/607032/
10.03.2011

BCR

0,00

759.884
trageri în 2011

0,00

8.019.884
trageri în
2011:
9.870.582,84

4

COMUNA MIHĂILENI
JUDEŢUL HARGHITA
Str. Principală nr. 288A.
Tel.: 0266 - 326 063
Fax: 0266 - 326 155
primmihaileni@
freemail.hu

5

COMUNA COPĂLĂU
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. Principală nr. 1.
Tel.: 0231 - 619 302
Fax: 0231 - 619 307
primariacopalau@
yahoo.com
www.primaria copalau.ro

Realizarea sistemului
de apă potabilă şi apă
uzată în comunele Racu
şi Siculeni, reabilitare
DC 12 între comunele
Siculeni şi Ciceu,
reabilitare DC 7 şi DC
111 în comuna
Mihăileni, construire
grădiniţă nouă în
comuna Mihăileni,
înfiinţarea complexului
de informare şi
promovare a
patrimoniului cultural şi
natural în comuna
Ciceu, satul Ciaracio
pentru Asociaţia de
Dezvoltare
Intercomunitară Bogat /
PNDR
Modernizare drumuri
comunale şi săteşti în
localitatea Copălău,
com. Copălău;
Canalizare menajeră în
localitatea Cerbu, com.
Copălău, jud. Botoşani /
PNDR
TOTAL

EUR

LEI

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în
vederea asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:
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Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

SUCEAVA

M

SUCEAVA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

BACĂU

NEAMŢ

M

C

BACĂU

TARCĂU

Valuta
de
contract

pentru pre/cofinanţare fd.UE

echiv.
RON 1)

15.635.971,71
2.783.856,73

EUR

661.248,63

21.03.2008

16.04.2008

DEXIA

50.000.000

RON

22.02.2011

28.11.2005

08.02.2006

BERD

10.000.000

EUR

24.02.2011

15.09.2009
10.09.2010

15.09.2009

BCR

83.043.040

RON

16.12.2010

21.12.2010

BCR

990.000

Observaţii

RON

18.02.2011
28.02.2011

28.02.2011

Valoare solicitată 2011

RON

12.572.114,98

8.273.256,06

661.248,63

2.424.402,00

PHARE / POR
dată limită de tragere:
28.10.2012

302.762,92

PNDR
dată limită de tragere:
16.12.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1815/16.12.2010
(reîntregire plafon cu
51.365,73 lei, introducere
trageri 2011 pt. cofin.
fd.UE)
PNDR
dată limită de tragere:
11.09.2010, proiect act
adiţ. de extindere până la
24.06.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1602/16.07.2010
(introducere trageri 2011)

MEHEDINŢI

C

JIANA

07.03.2011

16.07.2010

05.08.2010

BCR

1.571.694

RON

1.571.694,00

SUCEAVA

C

SUCEVIŢA

10.03.2011

10.09.2010

23.11.2010

BCR

1.500.000

RON

280.000,00
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POR 2007-2013
dată limită de tragere:
16.04.2011
modificare Hot. CAÎL nr.
1880/14.02.2011
(reducere trageri 2010
plafon, suplimentare
trageri 2011 pt. cofin. fd.
UE)
rest de tras
ISPA
dată limită de tragere:
31.03.2011
rest de tras

Notificare modif. listă
investiţii
PNDR

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

Valoare
finanţare

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

pentru pre/cofinanţare fd.UE

echiv.
RON 1)

15.635.971,71

Observaţii

RON

2.783.856,73

EUR

661.248,63

12.572.114,98
dată limită de tragere:
29.02.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1704/10.09.2010
(reîntregire disponibil
2011 cu suma destinată
cofin. fd. UE)

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă (05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de
Prognoză

Plafonul pe anul 2011 se poate reîntregi cu suma de 611.365,73 lei, în cazul:
1. anulării tragerilor pentru anul 2011, în sumă de 280.000 lei, autorizate prin Hotărârea CAÎL nr. 1697/10.09.2010 pentru Comuna Dumitra din Judeţul BistriţaNăsăud întrucât aceasta a semnat, cu BRD–GSG SA, Contractul de credit nr. 12/27.09.2010 pentru valoarea de 140.000 lei (a cărui contractare a fost
autorizată prin Hotărârea CAÎL nr. 1697/2010) şi a utilizat integral creditul în anul 2010, potrivit datelor privind datoria publică locală raportate de Comuna
Dumitra sub nr. 478/17.02.2011;
2. autorizării pentru Comuna Tarcău din Judeţul Neamţ a tragerilor pentru cofinanţarea proiectului care beneficiază de fonduri europene, rezultând o sumă de
51.365,73 lei;
3. autorizării pentru Comuna Suceviţa din judeţul Suceava a tragerilor pentru cofinanţarea proiectului care beneficiază de fonduri europene, rezultând o sumă de
280.000 lei.
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
Cererile adresate CAÎL şi primite de secretariat după data de 14.02.2011, data ultimei şedinţe CAÎL, sunt cuprinse în tabelul următor:

pagina 5 din 17

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

7.557.653,13

Observaţii

RON

309.669,12

EUR

73.555,61

7.247.984,01

ARGEŞ

M

CÂMPULUNG

15.02.2011

20.02.2006

24.03.2006

BCR

5.000.000

RON

1.309.467,57

VASLUI

M

BÂRLAD

25.02.2011

26.08.2008

30.09.2008

CEC BANK

7.700.000

RON

132.444,70

SATU MARE

M

CAREI

28.02.2011

14.01.2011

01.03.2011

CEC BANK

5.120.134

RON

2.560.067,03

SIBIU

O

COPŞA MICĂ

28.02.2011

19.12.2006

01.02.2007

BCR

2.000.000

RON

964.200,00

SIBIU

O

TĂLMACIU

01.03.2011

15.11.2007

28.01.2008

BRD GSG

6.000.000

RON

1.653.344,26
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dată limită de tragere:
01.04.2011
rest de tras
dată limită de tragere:
30.06.2011
rest de tras
dată limită de tragere:
28.02.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1840/14.01.2011
(introducere trageri 2011)
se revine la solicitarea
analizată în şedinţa CAÎL
din 14.02.2011 şi se solicită
precizări suplimentare
privind epuizarea
plafonului de trageri pentru
anul 2011, precum şi
publicarea listei
autorităţilor locale care au
primit autorizare cu sumele
aprobate pentru fiecare
solicitant
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras
conform raportărilor lunare,
suma rămasă efectiv de tras
la data de 31.01.2011 este
de 830.926,59 lei
se revine la solicitarea
analizată în şedinţa CAÎL
din 14.02.2011
dată limită de tragere:
30.04.2011
rest de tras

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

7.557.653,13

Observaţii

RON

309.669,12

EUR

73.555,61

SIBIU

O

CISNĂDIE

02.03.2011

11.08.2009

15.09.2009

BCR

4.500.000

RON

PRAHOVA

O

AZUGA

07.03.2011

25.06.2007

22.07.2008

BCR

616.920

EUR

7.247.984,01

628.460,45

73.555,61

(Hot. CAÎL nr.
1663/10.09.2010, autorizare
trageri 2010: 3.366.479,59
lei, tras 1.713.135,33 lei)
se revine la solicitarea
analizată în şedinţa CAÎL
din 14.02.2011
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras
se revine la solicitarea
analizată în şedinţa CAÎL
din 14.02.2011
dată limită de tragere:
30.06.2011
rest de tras
(Hot. CAÎL nr.
1664/10.09.2010, autorizare
trageri 2010: 123.575,43
EUR, tras 50.019,82 EUR)

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă (05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză

Totodată, anexăm lista completă a solicitărilor adresate CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 din împrumuturile derulate de unităţile
administrativ-teritoriale (cele neautorizate în şedinţa din 14.02.2011 şi cele primite ulterior acesteia).
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V.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, în
contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, cuprinse în tabelul
următor:
Valoare finanţare rambursabilă

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

1

ORAŞUL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Mitropolit I. Meţianu
nr. 1, CP 505800.
Tel.: 0268 - 515 777
Fax: 0268 - 222 012
primaria@zarnesti.net

Reabilitare şi reţele de
distribuţie a apei
potabile, etapa a II-a, şi
extindere reţele de
canalizare menajeră în
oraş
Reparaţii străzi şi
trotuare
Reparaţie ambulatoriu
spital şi dotare cu
aparatură

1016/605627/
24.01.2011

CEC
BANK

2

JUDEŢUL IALOMIŢA
Piaţa Revoluţiei nr. 1,
Slobozia, CP 920032.
Tel.: 0243 - 230 200
Fax: 0243 - 232 100
cji@cicnet.ro
www.cicnet.ro

Modernizare drumuri
judeţene
Consolidare Spital
Judeţean de Urgenţă
Solobozia, etapa a II-a

1029/606938/
07.03.2011

3

ORAŞUL COVASNA
JUDEŢUL COVASNA
Str. Piliske nr. 1, CP
525200.
Tel.: 0267 - 340 001
Fax: 0267 - 342 679
www.primariacovasna.ro

Reabilitare
cinematograf Covasna
Modernizare staţie de
epurare şi extindere
reţea canalizare
Reamenajare-extindere
Centrală termică
Voineşti

1030/606950/
07.03.2011

Nr.
crt.

TOTAL

VI.

EUR

LEI

0,00

7.000.000
trageri în
2011: 5.000.000
2012: 2.000.000

BRD GSG

0,00

25.000.000
trageri în
2011: 3.100.000
2012: 17.300.000
2013: 4.600.000

BRD GSG

0,00

2.150.000
trageri în 2011

0,00

34.150.000
trageri în:
2011: 10.250.000
2012: 19.300.000
2013: 4.600.000

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEŢUL SUCEAVA
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 871/21.03.2008, Municipiul Suceava
din judeţul Suceava a contractat o finanţare rambursabilă de la Dexia Kommunalkredit Bank AG, în
valoare de 50.000.000 lei, destinată realizării unui număr de 6 obiective de investiţii publice de interes
local.
Cu Notificarea nr. 7287/16.02.2011 şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Suceava aduce la
cunoştinţa Comisiei că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 30/2011 a fost
modificată atât lista obiectivelor de investiţii, cât şi alocarea sumelor din finanţarea rambursabilă în
valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea acestora.
2. SECTORUL 2, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
În baza Hotărârilor Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 546/26.04.2007 şi nr.
794/11.10.2007, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti a fost autorizat să contracteze o finanţare
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rambursabilă, în valoare totală de 233.738.875 lei, de la Dexia Kommunalkredit Bank AG pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local. Urmare unor hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului
2, Comisia a luat act de notificările privind redistribuirea, pe parcursul derulării finanţării rambursabile
sus-menţionate, a sumelor alocate din finanţarea rambursabilă pe obiective de investiţii.
Cu Notificarea nr. 8688/2011, Primăria Sectorului 2 Bucureşti aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a
fost înregistrată o economie în valoare de 123.306 lei şi că prin HCL Sector 2 nr. 5/03.02.2011 a fost
aprobată redistribuirea acesteia între obiectivele de investiţii realizate din finanţarea rambursabilă
contractată de la Dexia Kommunalkredit Bank AG. Valoarea finanţării rambursabile rămâne
nemodificată şi au autorizare pentru efectuarea de trageri conform Hotărârii CAÎL nr. 1869/14.01.2011.
3. COMUNA SUCEVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1704/10.09.2010, Comuna Suceviţa
a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 1.500.000 lei destinată realizării unor obiective de
investiţii, cu utilizare integrală în anul 2011.
Cu Notificarea nr. 390/26.01.2011, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Suceviţa a adus la
cunoştinţa Comisiei faptul că din finanţarea rambursabilă sus-menţionată intenţionează să finanţeze şi
alte obiective de investiţii.
Cu Notificarea nr. 1041/09.03.2011, Primăria Comunei Suceviţa revine la Notificarea nr.
390/26.01.2011, cu precizarea că alocarea sumelor cuprinse în aceasta a fost făcută eronat. Ca atare,
Consiliul Local al Comunei Suceviţa a adoptat Hotărârea nr. 16/28.02.2011, prin care se modifică lista
obiectivelor de investiţii ce urmează a fi realizate din finanţarea rambursabilă sus-precizată. De
asemenea, se realocă sumele pe obiectivele de investiţii aprobate prin HCL nr. 1041/2011. Valoarea
finanţării rambursabile rămâne neschimbată, solicitându-se utilizarea din împrumut, în anul 2011, a
sumei de 280.000 lei pentru cofinanţarea proiectului „Construire centru de informare turistică, sat
Suceviţa, comuna Suceviţa, judeţul Suceava”, care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană.
4. COMUNA ROMOS, JUDEŢUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea nr. 1448/10.12.2009, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Comuna Romos a unei finanţări rambursabile în valoare de 400.000 lei, pentru realizarea
proiectului “Alimentare cu apă, în sistem centralizat, a satelor Romos şi Romoşel, judeţul Hunedoara, şi
reţea de canalizare pentru ape uzate rural-menajere şi staţii de epurare în satele Romos şi Romoşel,
comuna Romos, judeţul Hunedoara”, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În baza hotărîrii
CAÎL menţionate a fost încheiat cu CEC Bank SA Contractul de credit - linie de finanţare nr.
420/27.04.2010.
Cu Notificarea nr. 295/18.02.2011, Primăria Comunei Romos aduce la cunoştinţa Comisiei că a fost
adoptată HCL nr. 5/04.02.2011 prin care a fost aprobată prelungirea liniei de credit sus-menţionată, până
la data de 01.11.2011, fără modificarea valorii împrumutului.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Romos a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 5/04.02.2011 privind modificarea HCL nr. 43/2009 de aprobare a
contractării unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei, prin care a fost aprobată prelungirea
perioadei de rambursare până la data de 01.11.2011, fără a fi modificate celelalte clauze contractuale;
- proiectul de act adiţional nr. 1 la Contractul de credit - linie de finantare nr. 420/27.04.2010, potrivit
căruia se prelungeşte durata liniei de credit pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 13.05.2011 şi
până la data de 01.11.2011;
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- situaţia „Calculul gradului de îndatorare”, prevăzută de H.G. nr. 9/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, ca document pe baza căruia se solicită autorizarea Comisiei, în care s-au menţionat costurile
aferente graficului estimativ de rambursare.
5. MUNICIPIUL BACĂU, JUDEŢUL BACĂU
Prin Hotărârile nr. 1364/15.09.2009, nr. 1617/17.08.2010, nr. 1711/10.09.2010 şi nr. 1712/10.09.2011,
Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Municipiul Bacău a unei
finanţări rambursabile, în valoare totală de 83.043.040 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de
interes local şi a cofinanţării unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană. În baza acestor hotărâri, Municipiul Bacău a incheiat cu BCR SA, Contractul de credit DM
nr. 54/09.09.2009, modificat şi completat prin Actul Adiţional DM nr. 54/A/27.09.2010.
Cu Notificarea nr. 1224/23.02.2011, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că
a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 7/31.01.2011, prin care a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii prin redistribuirea sumei de 12.750.000 lei de la
obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor” la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”, în
cadrul listei de investiţii aprobate iniţial, valoarea finanţării rambursabile rămânând nemodificată.
VII. DIVERSE
Solicitare punct de vedere al CAÎL de către Primăria Municipiului Tg. Mureş
Cu adresa nr. 211/22.02.2011, Primăria Municipiului Tîrgu Mureş aduce la cunoştinţa Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tg.
Mureş nr. 3/08.02.2011 privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de maxim
15.910.271 euro sau echivalent lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Totodată, Primăria Municipiului Tîrgu Mureş prezintă Comisiei intenţia de a insera atât în documentaţia
de elaborare şi atribuire a ofertei, cât şi în proiectul de contract, condiţionalitatea emiterii facturilor către
executant după data de 01.01.2012, cu încadrarea în prevederile Legii nr. 275/2010.
Având în vedere cele de mai sus, Primăria Municipiului Tîrgu Mureş solicită Comisiei un punct de
vedere privind autorizarea acestui tip de finanţare într-o şedinţă viitoare a Comisiei.
*
**
Membrii Comisiei, prezenţi la şedinţă, au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma prezentată
ca proiect de către secretariat şi cu analizarea cererilor de autorizare înscrise pe ordinea de zi.
Membrii Comisiei au luat notă de valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de
noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2011 - 2013.
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA TRUŞEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Tel./Fax: 0231 - 570 207
primaria_trusesti@yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă
Proiect integrat privind înfiinţarea
sistemului de canalizare (reţea de
canalizare şi staţie de epurare) ape
uzate şi grădiniţă de copii
PNDR
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Comentariile Comisiei /
Decizia luată
acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

2

COMUNA MEDIEŞU AURIT
JUDEŢUL SATU MARE
Str. Principală nr. 157, CP 447185.
Tel.: 0261 - 842 080
Fax: 0261 - 842 530
primariamediesuaurit@gmail.com

Modernizare drumuri comunale şi
străzi, extindere reţele publice de apă
potabilă şi canalizare în localitatea
Medieşu Aurit, modernizare şi dotare
cămine culturale din Medieşu Aurit,
modernizare şi dotare cămine
culturale din Medieşu Aurit, Potău şi
Băbăseşti, comuna Medieşu Aurit,
jud. Satu Mare / PNDR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

3

COMUNA ŞIŞEŞTI
JUDEŢUL MEHEDINŢI
CP 227455.
Tel.: 0252 - 384 003
Fax: 0252 - 384 144
primariasisestimh@yahoo.com

Colectarea selectivă a deşeurilor la
nivel european
Program de cooperare
transfrontalieră România-Serbia

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

4

COMUNA MIHĂILENI
JUDEŢUL HARGHITA
Str. Principală nr. 288A.
Tel.: 0266 - 326 063
Fax: 0266 - 326 155
primmihaileni@freemail.hu

Realizarea sistemului de apă potabilă
şi apă uzată în comunele Racu şi
Siculeni, reabilitare DC 12 între
comunele Siculeni şi Ciceu,
reabilitare DC 7 şi DC 111 în
comuna Mihăileni, construire
grădiniţă nouă în comuna Mihăileni,
înfiinţarea complexului de informare
şi promovare a patrimoniului cultural
şi natural în comuna Ciceu, satul
Ciaracio pentru Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Bogat /
PNDR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

5

COMUNA COPĂLĂU
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. Principală nr. 1.
Tel.: 0231 - 619 302
Fax: 0231 - 619 307
primariacopalau@yahoo.com
www.primariacopalau.ro

Modernizare drumuri comunale şi
săteşti în localitatea Copălău, com.
Copălău; Canalizare menajeră în
localitatea Cerbu, com. Copălău, jud.
Botoşani / PNDR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

III.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi
contractate, în vederea asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate, autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 de către unităţile administrativteritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor:
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Judeţ

Categ.
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Denumire
UAT

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI

SUCEAVA

18.02.2011
28.02.2011

SUCEAVA

M

22.02.2011

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Valoare autorizată 2011

Valuta
de
contract

pentru pre/cofinanţare
fd.UE

echiv.
RON 1)

15.635.971,71

RON
EUR

2.783.856,73
661.248,63

12.852.114,98

21.03.2008

16.04.2008

DEXIA

50.000.000

RON

8.273.256,06

28.11.2005
15.09.2009
10.09.2010

08.02.2006

BERD

10.000.000

EUR

15.09.2009

BCR

83.043.040

RON

2.424.402,00

661.248,63

BACĂU

M

BACĂU

24.02.2011

NEAMŢ

C

TARCĂU

28.02.2011

16.12.2010

21.12.2010

BCR

990.000

RON

302.762,92

MEHEDINŢI

C

JIANA

07.03.2011

16.07.2010

05.08.2010

BCR

1.571.694

RON

1.571.694,00

SUCEAVA

C

SUCEVIŢA

10.03.2011

10.09.2010

23.11.2010

BCR

1.500.000

RON

280.000,00

NOTĂ:
1)
echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă
(05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză

Totodată, membrii Comisiei au decis adoptarea unei hotărâri pentru anularea tragerilor autorizate pentru acest an în favoarea Comunei Dumitra, judeţul
Bistriţa-Năsăud, care coroborate cu hotărârile adoptate pentru autorizare de trageri în vederea pre/cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri
nerambursabile de la UE, de către comunele Tarcău şi Suceviţa, conduc la o reîntregire a plafonului de trageri aferent acestui an cu suma de 611.365,73
lei, rezultând un disponibil total pentru autorizare de trageri în valoare de 1.811.365,73 lei.
Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI

Valoare autorizată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

- 611.365,73

RON
EUR

0,00
0,00

-611.365,73

BISTRIŢA-NĂSĂUD

C

DUMITRA

17.02.2011

10.09.2010

27.09.2010

BRD GSG

140.000

RON

-280.000,00

NEAMŢ

C

TARCĂU

28.02.2011

16.12.2010

21.12.2010

BCR

990.000

RON

-51.365,73

SUCEAVA

C

SUCEVIŢA

10.03.2011

10.09.2010

23.11.2010

BCR

1.500.000

RON

-280.000,00
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IV.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi
contractate sau a căror contractare a fost autorizată în 2010, în contextul prevederilor art.
11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul solicitării
Primăriei Oraşului Copşa Mică de a se publica pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor
Publice lista autorităţilor locale care au primit autorizare cu sumele aprobate pentru fiecare
solicitant, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, publicarea pe site-ul MFP a Situaţiei
autorizărilor pentru efectuare de trageri, emise de CAÎL, la data de 31.01.2011, anexată.
Totodată, membrii Comisiei au constatat următoarele:
1. la şedinţa Comisiei din data de 14.01.2011 a fost atins plafonul de trageri aprobat pentru anul
2011, în valoare totală de 1.400 milioane lei. Ca atare, în urma şedinţei Comisiei din 14.02.2011 a
fost transmisă o circulară structurilor asociative prin care a fost comunicat acest lucru, cu
precizarea că efectuarea de trageri din împrumuturile contractate sau care urmează a fi contractate
poate fi autorizată de Comisie începând cu anul 2012. Comisia va putea autoriza efectuarea de
trageri pentru anul 2011 numai dacă unităţile administrativ-teritoriale (UAT) pentru care au fost
emise autorizări de trageri pentru anul 2011 vor renunţa, parţial sau integral, la sumele autorizate.
Sumele eliberate vor putea fi alocate, astfel, altor autorităţi ale administraţiei publice locale
solicitante, în condiţiile legii;
2. de la data ultimei şedinţe, 14.02.2011, până în prezent, plafonul de trageri s-a reîntregit cu
suma de 1,2 milioane lei, sumă disponibilizată de unele autorităţi ale administraţiei publice
locale;
3. solicitările de trageri primite de la autorităţile administraţiei publice locale după data de
14.01.2011, în numar de 20, sunt în valoare de 48.507.510,26 lei şi niciuna dintre acestea nu
depăşeşte valoarea de 10 milioane lei;
4. conform OUG nr. 80/2010, în situaţia în care, în cursul exerciţiului financiar, Comisia a emis
autorizări pentru efectuarea de trageri din împrumuturile contractate sau care urmează a fi
contractate de UAT, a căror valoare însumată reprezintă cel puţin 80% din limita anuală pentru
trageri (1.400 milioane lei în anul 2011, autorizat 99,91%), va fi autorizată efectuarea de trageri
cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate;
b) pentru cererile de trageri din împrumuturile contractate a căror valoare depăşeşte suma de 10
milioane lei, se aplică principiul pro rata pentru valoarea care depăşeşte această sumă;
c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri conform lit. b) rezultă diferenţe, până la
acoperirea integrală a cererilor de trageri ale UAT se autorizează efectuarea de trageri pentru anul
următor, cu încadrarea în limita anuală.
Având în vedere cele menţionate, se propun pentru analiză următoarele posibilităţi:
I.
adoptarea de hotărâri CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri pentru UAT, în ordinea
numărului de înregistrare de la MFP/DGTDP (primul venit/primul servit), în limita sumei
disponibile, respectiv 1,2 milioane lei. În acest caz, ar fi autorizată integral o singură
solicitare în valoare totală de 964.200 lei şi parţial încă o solicitare pentru valoarea rămasă
din disponibil;
II.
adoptarea de hotărâri CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri prin aplicarea
principiului pro rata în limita sumei disponibile, respectiv 1,2 milioane lei, şi transmiterea
unei circulare, în acest sens, solicitanţilor de trageri pentru a-şi exprima punctul de vedere.
Principiul pro rata s-ar aplica celor care ar fi acord cu acesta. În cazul în care toţi ar fi de
acord, s-ar aplica un coeficient de 2,47% fiecărei solicitări;
III.
amânarea luării unei decizii până la modificarea OUG nr. 80/2010 prin amendarea legii de
aprobare, aflată la Senat, la Biroul Permanent, pentru una dintre variantele detaliate la
punctele I şi II.
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Cu excepţia preşedintelui Comisiei, domnul Bogdan Drăgoi, şi a domnului Valentin Mavrodin care au votat pentru una dintre variantele II sau III,
ceilalţi membri au votat pentru varianta I având în vedere că suma care poate fi disponibilizată ajunge la 1.811.365,73 lei, dacă sunt luate în
considerare şi sumele disponibilizate în cadrul acestei şedinţe, şi prezintă avantajul că asigură posibilitatea de a mai fi finanţate două proiecte şi un al
treilea parţial. Astfel, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, următoarele:
1. autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI

Valoare autorizată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

1.811.365,73

RON
EUR

SIBIU

O

COPŞA MICĂ

17.01.2011
28.02.2011

19.12.2006

01.02.2007

BCR

2.000.000

RON

BIHOR

M

ORADEA

17.01.2011

21.08.2009

14.09.2009

BRD GSG

15.000.000

EUR

SĂLAJ

M

ZALĂU

17.01.2011

25.10.2010

25.11.2010

CEC BANK

15.000.000

RON

599.306,13
142.353,00

1.212.059,60

830.926,59
142.353,00
381.133,01

NOTĂ:
1)
echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă
(05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză
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2. transmiterea următorului răspuns către Primăria Oraşului Copşa Mică la adresa nr.
1407/28.02.2011 prin care se revine la solicitarea autorizării de trageri pe anul 2011 din
finanţarea rambursabilă în valoare de 2.000.000 lei, contractată în anul 2007:
Ö începând cu anul 2008, conform Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu
modificările şi completările ulterioare, în conţinutul fiecărei hotărâri adoptate se
menţionează şi eşalonarea pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se
solicită autorizarea, potrivit situaţiei prezentate de către ordonatorul principal de credite
al bugetului local. Pe parcursul derulării finanţării rambursabile există posibilitatea
revizuirii eşalonării anuale a tragerilor, la solicitarea ordonatorului principal de credite,
în funcţie de eşalonarea multianuală a realizării obiectivelor de investiţii. Astfel,
începând cu anul 2008, au fost autorizate trageri pentru a fi efectuate în anii următori,
sume care trebuie să se încadreze în plafoanele de trageri aprobate pentru anii respectivi;
Ö Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care
urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se
pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în
limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în plafoanele anuale aprobate;
Ö prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar au fost stabilite atât plafonul de contractare de noi finanţări
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale în anul 2011, în sumă totală de
700 milioane lei, cât şi plafonul de trageri din finanţările rambursabile contractate sau
care urmează a fi contractate, în sumă totală de 1.400 milioane lei. Aceste plafoane nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici
finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţa financiară
nerambursabilă de la Uniunea Europeană;
Ö criteriile în baza cărora au fost emise, de către Comisie, autorizări de trageri din
finanţările rambursabile contractate de unităţile administrativ-teritoriale, începând cu
anul 2008, sunt cuprinse în art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor
măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexăm Situaţia autorizărilor pentru efectuarea de trageri la data de 14.01.2011, cu
menţiunea că aceasta va fi postată pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice
(MFP), în secţiunea Trezorerie şi Datorie Publică, Datorie locală;
Ö la şedinţa Comisiei din data de 14.01.2011 a fost atins plafonul de trageri aprobat pentru
anul 2011, în valoare totală de 1.400 milioane lei. Ca atare, în urma şedinţei Comisiei din
14.02.2011 a fost transmisă o circulară structurilor asociative prin care a fost comunicat
acest lucru, pentru a fi adus la cunoştinţa membrilor acestora, cu precizarea că efectuarea
de trageri din împrumuturile contractate sau care urmează a fi contractate poate fi
autorizată de Comisie începând cu anul 2012. De asemenea, s-a comunicat faptul că
efectuarea de trageri pentru anul 2011 va putea fi autorizată de Comisie numai dacă
unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise autorizări de trageri pentru
anul 2011 (începând cu anul 2008) vor renunţa, parţial sau integral, la sumele autorizate;
Ö deşi solicitarea autorizării efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă în valoare de
2.000.000 lei a fost emisă de Primăria Oraşului Copşa Mică în data de 04.01.2011,
aceasta a fost transmisă/depusă la registratura MFP abia în data de 14.01.2011 şi
înregistrată la secretariatul Comisiei în data de 17.01.2011 (potrivit copiei anexate),
motiv pentru care nu a putut fi înscrisă pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei din data de
14.01.2011. Precizăm că în baza art. 4, alin. (2) din Anexa nr. 2 Regulamentul de
funcţionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale la HG nr. 9/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, în şedinţa Comisiei intră solicitările transmise cu
3 zile înainte de convocarea acesteia;
Ö conform raportărilor lunare transmise de Primăria Oraşului Copşa Mică, din finanţarea
rambursabilă în valoare de 2.000.000 lei au fost efectuate trageri fără avizul Comisiei
atât în anul 2010 (cu excepţia lunii decembrie), cât şi în luna ianuarie 2011, suma rămasă
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efectiv de tras la data de 31.01.2011 fiind de doar 830.926,59 lei şi nu de 964.200 lei,
aşa cum se susţine în adresa nr. 1407/28.02.2011;
Ö Comisia sprijină toate eforturile depuse de unităţile administrativ-teritoriale în vederea
dezvoltării locale, inclusiv prin contractarea de finanţări rambursabile, a căror derulare,
însă, cade exclusiv în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
Ö de la data ultimei şedinţe, 14.02.2011, până în prezent, plafonul de trageri s-a reîntregit
datorită disponibilizării unor sume de către unele autorităţi ale administraţiei publice
locale;
Ö având în vedere cele de mai sus, precum şi datorită faptului că solicitarea oraşului Copşa
Mică de efectuare a tragerilor este prima dintre cele înregistrate la secretariatul Comisiei,
care nu au primit aviz favorabil după data de 14.01.2011, anexăm hotărârea Comisiei de
autorizare a efectuării de trageri în anul 2011;
3. transmiterea următorului răspuns către Primăria Municipiului Zalău la solicitarea nr.
1432/12.01.2011 pentru reautorizarea efectuării de trageri pentru anul 2011, prin
suplimentarea valorii acestora, din finanţarea rambursabilă contractată de la CEC BANK SA,
în valoare de 15.000.000 lei, prin care să se revină cu următoarele precizări la răspunsul
transmis sub nr. 605443/14.02.2011:
Ö de la data ultimei şedinţe – 14.02.2011 – şi până la data prezentei, plafonul de trageri s-a
reîntregit datorită disponibilizării unor sume de către unele autorităţi ale administraţiei
publice locale;
Ö autorizarea de trageri către unităţile administrativ-teritoriale solicitante, care derulează
finanţări rambursabile a căror utilizare intră sub incidenţa plafonului anual aprobat prin
Legea nr. 275/2010, a sumelor disponibilizate s-a efectuat în ordinea
transmiterii/depunerii solicitărilor la registratura Ministerului Finanţelor Publice şi a
înregistrării acestora la secretariatul Comisiei;
Ö Comisia a reanalizat solicitarea Municipiului Zalău în şedinţa din data de 11.03.2011 şi a
decis suplimentarea cu 381.133,01 LEI, până la suma de 8.028.133,01 LEI, a valorii
tragerilor pentru anul 2011, conform hotărârii anexate;
Ö luând în considerare toate autorizările de trageri emise de Comisie, la data prezentei,
plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral;
Ö în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile
administrativ-teritoriale, începând din anul 2012;
Ö în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de
trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor
fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante;
4. transmiterea următorului răspuns către unităţile administrativ-teritoriale (oraşele Azuga,
Cisnădie şi Tălmaciu) care au revenit la solicitările anterioare, analizate în şedinţa CAÎL din
14.02.2011:
Ö întrucât la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin
autorizările emise de Comisie, ne menţinem răspunsul comunicat în data de 14.02.2011;
Ö în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de
trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor
fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante;
5. transmiterea următorului răspuns către unităţile administrativ-teritoriale (municipiile Bârlad,
Câmpulung şi Carei) care au solicitat autorizarea efectuării de trageri pentru acest an:
Ö conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, în anul 2011, plafonul pentru tragerile din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 milioane lei, în acest plafon nefiind
cuprinse tragerile din finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale
şi proiectelor care beneficiază de asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea
Europeană;
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Ö potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia autorizează tragerile ce se pot efectua din finanţările
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua
plăţi, cu încadrarea în plafoanele anuale;
Ö la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin
autorizările emise de Comisie;
Ö în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile
administrativ-teritoriale, începând din anul 2012;
Ö în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de
trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor
fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante.
V.

Nr.
crt.

1

2

3

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile
interne, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Solicitant
ORAŞUL ZĂRNEŞTI
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Mitropolit I. Meţianu nr. 1, CP
505800.
Tel.: 0268 - 515 777
Fax: 0268 - 222 012
primaria@zarnesti.net
JUDEŢUL IALOMIŢA
Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, CP
920032.
Tel.: 0243 - 230 200
Fax: 0243 - 232 100
cji@cicnet.ro
www.cicnet.ro
ORAŞUL COVASNA
JUDEŢUL COVASNA
Str. Piliske nr. 1, CP 525200.
Tel.: 0267 - 340 001
Fax: 0267 - 342 679
www.primariacovasna.ro

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Reabilitare şi reţele de distribuţie a
apei potabile, etapa a II-a, şi
extindere reţele de canalizare
menajeră în oraş
Reparaţii străzi şi trotuare
Reparaţie ambulatoriu spital şi dotare
cu aparatură

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor în anul 2012

Modernizare drumuri judeţene
Consolidare Spital Judeţean de
Urgenţă Solobozia, etapa a II-a

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2012: 20.400.000 lei;
- în anul 2013: 4.600.000 lei.

Reabilitare cinematograf Covasna
Modernizare staţie de epurare şi
extindere reţea canalizare
Reamenajare-extindere Centrală
termică Voineşti

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor în anul 2012

VI. Referitor la analiza notificărilor privind atât modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Bacău şi Suceava, Sectorul 2 al
Municipiului Bucureşti, precum şi de comuna Suceviţa (judeţul Suceava), cât şi prelungirea duratei liniei
de credit, transmisă de comuna Romos (judeţul Hunedoara), membrii Comisiei au luat act de conţinutul
acestora şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea unor scrisori în acest sens către respectivele autorităţi
executive ale administraţiei publice locale.
VI.
DIVERSE
Referitor la punctul de vedere solicitat de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, membrii Comisiei au
decis, în unanimitate, să se solicite opinia direcţiei de specialitate din MFP cu privire la intenţia Primăriei
Municipiului Tîrgu Mureş de a insera în documentaţia de elaborare şi atribuire a ofertei, precum şi în
proiectul de contract de credit furnizor a condiţionalităţii emiterii facturilor către executant după data de
01.01.2012. Iar un răspuns către solicitant va fi formulat după primirea opiniei direcţiei de specialitate
din MFP.
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