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R O M Â N I A 
 
 

GGUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei din data 14.02.2011 

  
 
 
 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 
 
- Lucia CÂRÂC – şef serviciu                                                                                                                
 
- Mircea ŢENOVICI – 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 14.02.2011: 
  

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 
Limite 

contractare 
(mil.lei) 

Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 

Disponibil 
contractare

(mil.lei) 

Limite 
trageri

(mil.lei) 

Trageri 
autorizate
(mil.lei) 

Disponibil
trageri 

(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 
(% din 
limită)  

2011 1) 700,00 9,70 690,30 1400 1.400,00 0,00 100,00  
2012 2) 900,00 0,00 900,00 1400 524,36 875,64 37,45  
2013 2) 800,00 0,00 800,00 1200 221,45 978,55 18,45  

NOTĂ:          
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). 

 
Având în vedere faptul că plafonul de trageri pentru anul 2011 este acoperit integral prin autorizări emise 
de CAÎL, propunem transmiterea către structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale 
a scrisorii anexate. 
 
II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne şi 

externe destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de 
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor: 

 
Valoare finanţare rambursabilă 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator EUR LEI 

1 

MUNICIPIUL ORADEA 
JUDEŢUL BIHOR 
Piaţa Unirii nr. 1, CP 

410100. 
Tel.: 0259 - 437 000 
Fax: 0259 - 437 544 
primarie@oradea.ro 

www.oradea.ro 

Crearea unei 
infrastructuri de afaceri 
în municipiul Oradea şi 
asigurarea cu utilităţi 
publice a parcului 
industrial Eurobusiness 
Oradea, etapa I  
POR 

995/606655/ 
13.12.2010 

HYPO 
NOE 
Gruppe 
Bank AG 
Austria  

10.360.000 
trageri în: 

2011: 
4.000.000 

2012: 
4.000.000 

2013: 
2.360.000 

0,00 

2 

MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA 

JUDEŢUL 
TELEORMAN 

Str. Dunării nr. 139. 
Tel.: 0247 - 317 732 
Fax: 0247 - 317 733 

alexandria_tr@yahoo.com 
www.alexandria.ro 

Sistem management 
iluminat public 
Sistem management 
trafic rutier 
Sistem supraveghere în 
vederea creşterii 
siguranţei şi prevenirii 
criminalităţii 
POR 

1015/605441/ 
17.01.2011 BCR 0,00 8.000.000 

trageri în 2011 
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Valoare finanţare rambursabilă 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator EUR LEI 

3 

COMUNA ŞOIMUŞ 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Tel./Fax: 0254 - 237 350 

www.soimus.ro 

Proiect integrat: 
Înfiinţare reţea de 
canalizare menajeră şi 
staţie de epurare; 
îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri de interes local
PNDR 

1014/605460/ 
18.01.2011 BCR 0,00 5.000.000 

trageri în 2011 

4 

COMUNA COMLOŞU 
MARE 

JUDEŢUL TIMIŞ 
Loc. Comloşu Mare nr. 

655. 
Tel./Fax: 0256 - 364 114 
primariacomlosumare@ 

yahoo.com 
www.comlosumare.ro 

Reabilitarea şi 
modernizarea 
sistemului de 
alimentare cu apă în 
comuna Comloşu Mare 
- localităţile 
aparţinătoare Comloşu 
Mic şi Lunga 
PHARE 2006  

1017/605626/ 
24.01.2011 

CEC 
BANK 0,00 1.473.115,20 

trageri în 2011 

5 

COMUNA FĂUREŞTI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Str. Găineşti nr.1. 
Tel./Fax: 0250 - 842 496 

primariafauresti@ 
yahoo.com 

Renovarea şi 
dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea 
serviciilor de bază 
pentru economia şi 
populaţia rurală com. 
Făureşti, jud. Vâlcea: 
A. Modernizare străzi; 
B. Reabilitare cămin 
cultural; C. Sistem 
integrat de alimentare 
cu apă şi canalizare 
PNDR 

1021/606183/ 
09.02.2011 BCR 0,00 922.411 

trageri în 2011 

6 

COMUNA NICULEŞTI 
JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 
Str. Principală nr.265A. 

Tel./Fax: 021 - 267 06 06 
primaria@niculesti.ro 

Alimentare cu apă, 
reţele de canalizare 
menajeră şi staţie de 
epurare în comună 
PNDR 

1023/606289/ 
11.02.2011 

Banca 
Transilva-
nia 

0,00 1.000.000 
trageri în 2011 

TOTAL 

10.360.000 
trageri în: 

2011: 
4.000.000 

2012: 
4.000.000 

2013: 
2.360.000 

16.395.526,2
trageri în 

2011 

 
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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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
pentru pre/ cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 29.826.107,23 

RON  21.471.000 8.355.107,23 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  5.100.000   

Observaţii 

SUCEAVA M SUCEAVA 20.01.2011 21.03.2008 16.04.2008 DEXIA 50.000.000 RON    1.164.980,87 

ISPA 
dată limită de tragere: 
30.04.2011 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1648/10.09.2010 
(reducere trageri 2010 
plafon, introducere 
trageri 2011 plafon, 
suplimentare trageri 
2011 pt. cofin. fd. UE) 

DÂMBOVIŢA J DÂMBOVIŢA 20.01.2011 17.06.2010 27.09.2010 BCR 30.000.000 RON    5.325.720,24 

POR 2007-2013 
dată limită de tragere: 
30.12.2012 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1585/17.06.2010 
(suplimentare trageri 
2011, de la 12.331.680 
lei) 

IAŞI C COANELE 
CAPREI 27.01.2011 18.11.2010 11.10.2010 BCR 534.231 RON    134.106,12 

PNDR 
dată limită de tragere: 
22.09.2011 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1774/18.11.2010 
(reducere trageri 
2010 şi introducere 
trageri în 2011) 
rest de tras 

DOLJ C GOIEŞTI 27.01.2011 15.09.2009 25.09.2009 BCR 1.672.000 RON    230.300 

PNDR 
dată limită de tragere: 
14.05.2011 
rest de tras 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1367/15.09.2009 
(reducere trageri 
2010 şi introducere 
trageri în 2011) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
pentru pre/ cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 29.826.107,23 

RON  21.471.000 8.355.107,23 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  5.100.000   

Observaţii 

DÂMBOVIŢA O TITU 01.02.2011 10.09.2010 23.11.2010 RAIFFEISEN 3.000.000 RON    1.500.000 

POR 
dată limită de tragere: 
30.09.2012 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1695/10.09.2010 
(eliminare trageri 
2010 pt. fd. UE, 
reîntregire disponibil 
trageri 2011, 
suplimentare trageri 
2011 pt. fd. UE şi 
introducere trageri 
în 2012 de 1 mil. lei 
din plafon) 

ARAD J ARAD 09.02.2011 16.07.2010 17.08.2010 BRD GSG 17.000.000 EUR  5.100.000   

POR 2007-2013 
dată limită de tragere: 
16.08.2013 
modificare Hot. CAÎL 
nr. 1605/16.07.2010 
(suplimentare trageri 
în 2011, de la 
4.400.000 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 
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IV. 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, cuprinse în următorul tabel: 

 
Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri 

echiv. 
RON 1) 43.305.530,51 

RON  18.818.859,10 24.486.671,41 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  4.470.037,79   

Observaţii 

SIBIU O COPŞA MICĂ 17.01.2011 19.12.2006 01.02.2007 BCR 2.000.000 RON    964.200 
dată limită de tragere: 
31.12.2011 
rest de tras 

BIHOR M ORADEA 17.01.2011 21.08.2009 14.09.2009 BRD GSG 15.000.000 EUR  142.353   

dată limită de tragere: 
28.02.2011  
modificare Hot. CAÎL nr. 
1767/25.10.2010 
(suplimentare trageri 
2011, de la 2.961.432,90 
lei) 

SĂLAJ M ZALĂU 17.01.2011 25.10.2010 25.11.2010 CEC BANK 15.000.000 RON    4.283.248,13 

dată limită de tragere: 
30.11.2011 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1762/25.10.2010 
(suplimentare trageri 
2011, de la 7.647.000 lei) 

MUREŞ O LUDUŞ 19.01.2011 15.11.2007 29.11.2007 MKB 
ROMEXTERRA 4.146.201,44 EUR  672.151,89   

dată limită de tragere: 
31.03.2010  
rest de tras 

SUCEAVA M SUCEAVA 20.01.2011 21.03.2008 16.04.2008 DEXIA 50.000.000 RON    5.913.370,06 

ISPA 
dată limită de tragere: 
30.04.2011 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1648/10.09.2010 (reducere 
trageri 2010 plafon, 
introducere trageri 2011 
plafon, suplimentare trageri 
2011 pt. cofin. fd. UE) 

SIBIU O CISNĂDIE 20.01.2011 11.08.2009 15.09.2009 BCR 4.500.000 RON    628.460 
dată limită de tragere: 
31.12.2010 
rest de tras 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri 

echiv. 
RON 1) 43.305.530,51 

RON  18.818.859,10 24.486.671,41 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  4.470.037,79   

Observaţii 

TIMIŞ M LUGOJ 20.01.2011 07.03.2007 15.03.2007 DEXIA 15.000.000 EUR  1.376.259,51   

dată limită de tragere: 
15.03.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1675/10.09.2010 
(suplimentare trageri 
2011, de la 2.091.359,49 
EUR) 
rest de tras 

ILFOV C MOGOŞOAIA 20.01.2011 08.06.2007 15.06.2007 
BANK AUSTRIA 

CREDIT 
ANSTALT AG 

5.000.000 EUR  1.110.145,30   

dată limită de tragere: 
30.06.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1867/14.01.2011 
(suplimentare trageri 
2011, de la 2.722.119,70 
EUR) 
rest de tras 

BRĂILA C GRĂDIŞTEA 24.01.2011 10.09.2010 renunţă la 
contractare - 200.000 RON    -200.000 

reîntregire disponibil 2011 
(anulare Hot. CAÎL nr. 
1725/10.09.2010) 

SECTOR 4 BUCUREŞTI 
 24.01.2011 26.10.2009 04.12.2009 BCR 100.000.000 RON    5.231.028,49 

dată limită de tragere: 
04.12.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1395/26.10.2009 (reducere 
trageri 2010 şi introducere 
trageri în 2011) 

CONSTANŢA C COSTINEŞTI 24.01.2011 25.10.2010 în curs de 
contractare BCR 500.000 RON    500.000 

modificare Hot. CAÎL nr. 
1740/25.10.2010 
(eliminare trageri 2010 şi 
introducere trageri în 
2011) 

SIBIU O TĂLMACIU 27.01.2011 15.11.2007 28.01.2008 BRD GSG 6.000.000 RON    1.653.344,26 

dată limită de tragere: 
30.04.2011 
rest de tras 
(Hot. CAÎL nr. 
1663/10.09.2010, autorizare 
trageri 2010: 3.366.479,59 
lei, tras 1.713.135,33 lei) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri 

echiv. 
RON 1) 43.305.530,51 

RON  18.818.859,10 24.486.671,41 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  4.470.037,79   

Observaţii 

SATU MARE J SATU MARE 28.01.2011 12.07.2005 26.07.2005 BCR 80.000.000 RON    3.147.931,51 

dată limită de tragere: 
26.07.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1768/25.10.2010 
(suplimentare trageri 
2011, de la 19.648.357,96 
lei) 

PRAHOVA O AZUGA 01.02.2011 25.06.2007 22.07.2008 BCR 616.920 EUR  73.555,61   

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) 

SATU MARE M SATU MARE 01.02.2011 01.06.2005
17.12.2009 16.06.2005 UNICREDIT 

ŢIRIAC BANK 17.100.000 EUR  198.707,48   

dată limită de tragere: 
31.12.2011 
rest de tras 
(Hot. CAÎL nr. 
1512/17.12.2009, autorizare 
trageri 2010: 2.268.855 
EUR, tras 1.616.632,97 
EUR) 

SATU MARE M SATU MARE 01.02.2011 23.05.2008
26.11.2009 29.05.2008 DEXIA 10.730.765 EUR  896.865   

dată limită de tragere: 
29.05.2011 
rest de tras 
(Hot. CAÎL nr. 
1441/26.11.2009, autorizare 
trageri 2010: 3.314.765 
EUR, tras 2.350.200 EUR) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri 

echiv. 
RON 1) 43.305.530,51 

RON  18.818.859,10 24.486.671,41 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  4.470.037,79   

Observaţii 

DÂMBOVIŢA O TITU 01.02.2011 10.09.2010 23.11.2010 RAIFFEISEN 3.000.000 RON    -1.000.000 

POR 
dată limită de tragere: 
30.09.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1695/10.09.2010 (eliminare 
trageri 2010 pt. fd. UE, 
reîntregire disponibil 
trageri 2011, suplimentare 
trageri 2011 pt. fd. UE şi 
introducere trageri în 
2012 de 1 mil. lei din 
plafon) 

SIBIU C MICĂSASA 07.02.2011 25.10.2010 28.12.2010 CEC BANK 1.100.000 RON    1.100.000 

dată limită de tragere: 
27.12.2016 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1760/25.10.2010 (eliminare 
trageri 2010 şi introducere 
trageri în 2011) 

ILFOV O OTOPENI 14.02.2011 04.08.2006 22.08.2006 BCR 73.200.000 RON    2.265.088,96 

dată limită de tragere: 
22.08.2013 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1668/10.09.2010 
(suplimentare trageri în 
2011, de la 7.354.478,64 
lei) 
rest de tras 

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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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 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator EUR LEI 

1 

COMUNA PIELEŞTI 
JUDEŢUL DOLJ 

Loc. Pieleşti, CP 207450. 
Tel./Fax: 0251 - 459 474 

pielesti@cjdolj.ro 

Înfiinţare distribuţie de 
gaze naturale presiune 
redusă în comună 
Modernizare străzi de 
interes local în comună 

1019/605744/ 
26.01.2011 

CEC 
BANK 0,00 2.000.000 

trageri în 2011 

2 

MUNICIPIUL 
PLOIEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 
B-dul Republicii nr. 2, CP 

100008. 
Tel.: 0244 - 516 699; 
                  515 982 
Fax: 0244 - 513 829 

www.ploiesti.ro 

Reabilitare cartiere 
(Bereasca şi Mitică 
Apostol) 
Refacere stadion Ilie 
Oană 
Realizare parc 
municipal 
Reabilitare/modernizare 
şi echipare specifică 
Centru de primire 
Cireşarii 
Reabilitare trasee 
tramvaie (101, 102) 
Realizare pasaj rutier 
peste calea ferată Gara 
de Sud 
etc (în total, 14 
obiective investiţii) 

1022/606199/ 
09.02.2011 BRD GSG 

40.000.000 
trageri în: 

2011: 
30.000.000 

2012: 
10.000.000 

0,00 

TOTAL 

40.000.000 
trageri în: 

2011: 
30.000.000 

2012: 
10.000.000 

2.000.000
trageri în 

2011 

 
VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 
 
1. JUDEŢUL ILFOV 
 
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1809/16.12.2010, Judeţul Ilfov a 
contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei de la BRD–GSG SA, destinată realizării 
unor obiective de investiţii care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
 
Cu Notificarea nr. 13570/26.01.2011, Consiliul Judeţean Ilfov aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că prin 
Hotărârea CJ Ilfov nr. 1/19.01.2011 a fost aprobată realocarea sumei de 3.650.000 lei între unele 
obiective de investiţii. Astfel, a fost diminuată valoarea alocată pentru realizarea investiţiei „Modernizare 
sistem rutier pe DJ 301, Pantelimon (DN3) – Cernica – Tânganu, km. 0 + 000 – km. 13 + 000” cu suma 
menţionată, care a fost alocată pentru majorarea valorii a două obiective de investiţii: „Modernizare 
sistem rutier pe DJ 602, Centura  - Domneşti, km. 5 + 000 – km. 9 + 975” şi „Modernizare sistem rutier 
pe DJ 401 D, Dărăşti – 1 Decembrie, km. 0 + 000 – km. 5 + 500”. Valoarea finanţării rambursabile 
rămâne neschimbată. 
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2. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREŞTI  
 
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1038/28.10.2008, Sectorul 3 din 
Municipiul Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei de la BCR SA, 
destinată realizării unor obiective de investiţii. 
 
Cu Notificarea nr. 810/03.02.2011, Primăria Sectorului 3 aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că pe 
parcursul derulării contractului de credit au fost înregistrate economii la unele obiective de investiţii, în 
valoare totală de 211.811,77 lei. Ca atare, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 
7/31.01.2011, realocarea sumei menţionate pentru realizarea obiectivului de investiţii „Sistematizări pe 
verticală pe străzi din sectorul 3”. Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
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 aduce la 
cunoştinţa Comisiei faptul că din finanţarea rambursabilă sus-menţionată intenţionează să finanţeze şi alt 
obiectiv de investiţii. În acest scop, Consiliul Local al Comunei Suceviţa a adoptat Hotărârea nr. 
8/29.01.2011, prin care se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii prin adăugarea cofinanţării 
proiectului „Construire centru de informare turistică, sat Suceviţa, comuna Suceviţa, judeţul Suceava”, 
care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Valoarea finanţării rambursabile 
rămâne neschimbată. 

       
VII. DIVERSE    
 

* 
* * 

 
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. 
 

I. 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. 
Totodată, având în vedere faptul că plafonul de trageri pentru anul 2011 este acoperit integral prin 
autorizări emise de CAÎL, membrii Comisiei au decis transmiterea unei scrisori către structurile 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu următorul text: 
 

„Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar prevede pentru anul 2011 următoarele plafoane: 

 700 milioane lei, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile 
administrativ-teritoriale, 

 1.400 milioane lei, pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a 
fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale. 

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. 

 
Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL) autorizează finanţările rambursabile care 

urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din 
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finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi, 
cu încadrarea în plafoanele anuale aprobate. 

 
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 de CAÎL 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. 
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. Totodată, menţionăm 
faptul că în perioada 2008-2010 au fost unităţi administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele 
autorizate pentru a fi trase, dar nu au solicitat CAÎL revizuirea autorizării acestora cauzând, astfel, 
imposibilitatea autorizării de trageri solicitate de alte unităţi administrativ-teritoriale. 

 
Precizăm că, la data prezentei, valoarea însumată a tragerilor autorizate de CAÎL pentru a fi efectuate 

în anul 2011 din finanţările rambursabile contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 
este de 1.400 milioane lei. Defalcarea pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a 
tragerilor autorizate este următoarea: 

  
Categorie 

unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorială 

Valoare trageri 
autorizate pentru anul 

2011 
(mil.lei) 

Pondere în total 
trageri autorizate 

(%) 

TOTAL, din  care: 1.400,00 100,00 

judeţe    160,90 11,49 

municipii     521,61 37,26 

oraşe       46,52 3,32 

comune       62,20 4,44 

mun.Bucureşti / sectoare     608,77 43,48 

 
Întrucât plafonul de trageri pentru acest an este angajat integral prin autorizările emise, CAÎL poate 

autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din finanţările rambursabile contractate sau care 
urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale începând din anul 2012. Totuşi, 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, altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale solicitante.” 
 
Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 
 
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne 
şi externe destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

MUNICIPIUL ORADEA 
JUDEŢUL BIHOR 

Piaţa Unirii nr. 1, CP 410100. 
Tel.: 0259 - 437 000 
Fax: 0259 - 437 544 
primarie@oradea.ro 

www.oradea.ro 

Crearea unei infrastructuri de afaceri 
în municipiul Oradea şi asigurarea cu 
utilităţi publice a parcului industrial 
Eurobusiness Oradea, etapa I  
POR 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

2 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

Str. Dunării nr. 139. 
Tel.: 0247 - 317 732 
Fax: 0247 - 317 733 

alexandria_tr@yahoo.com 
www.alexandria.ro 

Sistem management iluminat public 
Sistem management trafic rutier 
Sistem supraveghere în vederea 
creşterii siguranţei şi prevenirii 
criminalităţii 
POR 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

3 
COMUNA ŞOIMUŞ 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
Tel./Fax: 0254 - 237 350 

www.soimus.ro 

Proiect integrat: Înfiinţare reţea de 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare; îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri de interes local 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA COMLOŞU MARE 
JUDEŢUL TIMIŞ 

Loc. Comloşu Mare nr. 655. 
Tel./Fax: 0256 - 364 114 

primariacomlosumare@yahoo.com 
www.comlosumare.ro 

Reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Comloşu Mare - localităţile 
aparţinătoare Comloşu Mic şi Lunga 
PHARE 2006  

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA FĂUREŞTI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Str. Găineşti nr.1. 
Tel./Fax: 0250 - 842 496 

primariafauresti@yahoo.com 

Renovarea şi dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru economia şi populaţia rurală 
com. Făureşti, jud. Vâlcea: A. 
Modernizare străzi; B. Reabilitare 
cămin cultural; C. Sistem integrat de 
alimentare cu apă şi canalizare 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale 

6 

COMUNA NICULEŞTI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. Principală nr.265A. 
Tel./Fax: 021 - 267 06 06 

primaria@niculesti.ro 

Alimentare cu apă, reţele de 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comună 
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 decis autorizarea 
efectuării de trageri în anul 2011 de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute 
în tabelul următor: 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta
de 

contract 

pentru pre/cofinanţare 
fd.UE 

echiv. 
RON 1) 29.826.107,23 

RON  21.471.000,00 8.355.107,23 
TOTAL AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  5.100.000,00   

SUCEAVA M SUCEAVA 20.01.2011 21.03.2008 16.04.2008 DEXIA 50.000.000 RON    1.164.980,87 

DÂMBOVIŢA J DÂMBOVIŢA 20.01.2011 17.06.2010 27.09.2010 BCR 30.000.000 RON    5.325.720,24 

SUCEAVA C SUCEVIŢA 27.01.2011 10.09.2010 23.11.2010 BCR 1.500.000 RON    534.500,00 

IAŞI C COANELE 
CAPREI 27.01.2011 18.11.2010 11.10.2010 BCR 534.231 RON    134.106,12 

DOLJ C GOIEŞTI 27.01.2011 15.09.2009 25.09.2009 BCR 1.672.000 RON    230.300,00 

DÂMBOVIŢA O TITU 01.02.2011 10.09.2010 23.11.2010 RAIFFEISEN 3.000.000 RON    1.500.000,00 

ARAD J ARAD 09.02.2011 16.07.2010 17.08.2010 BRD GSG 17.000.000 EUR  5.100.000,00   

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 
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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, membrii Comisiei au decis 
următoarele: 

 
1. modificarea hotărârilor CAÎL corespunzătoare, pentru unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor, având ca 

rezultat reîntregirea plafonului de trageri aferent anului 2011: 
 

Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 
2011 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării 

Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta
de 

contract 
plafon trageri 

echiv. 
RON 1) -1.200.000,00 

RON  0,00 -1.200.000,00
TOTAL AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  0,00  

Observaţii 

BRĂILA C GRĂDIŞTEA 24.01.2011 10.09.2010 renunţă la 
contractare - 200.000 RON    -200.000,00

reîntregire disponibil 2011 
(anulare Hot. CAÎL nr. 
1725/10.09.2010) 

DÂMBOVIŢA O TITU 01.02.2011 10.09.2010 23.11.2010 RAIFFEISEN 3.000.000 RON    -1.000.000,00

POR 
dată limită de tragere: 
30.09.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1695/10.09.2010 (eliminare 
trageri 2010 pt. fd. UE, 
reîntregire disponibil trageri 
2011, suplimentare trageri 2011 
pt. fd. UE şi introducere trageri 
în 2012 de 1 mil. lei din plafon) 

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 unităţile administrativ-teritoriale (Judeţul Satu Mare, 
municipiile Lugoj, Oradea şi Zalău, Oraşul Otopeni şi Comuna Mogoşoaia) care au solicitat 
autorizarea suplimentării tragerilor pentru acest an: 

 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; 

 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; 

 la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin 
autorizările emise de Comisie; 

 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; 

 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; 

 Comisia a analizat solicitarea dumneavoastră în şedinţa din data de 14.02.2011 şi a decis 
menţinerea prevederilor hotărârii CAÎL, până la utilizarea sumei prevăzută pentru anul 
2011. 

3. transmiterea următorului răspuns către unităţile administrativ-teritoriale (comunele Costineşti 
şi Micăsasa, oraşele Azuga, Cisnădie, Copşa Mică, Luduş şi Tălmaciu, municipiile Satu Mare 
şi Suceava, Sectorul 4 Bucureşti) care au solicitat autorizarea efectuării de trageri pentru acest 
an: 

 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; 

 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; 

 la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin 
autorizările emise de Comisie; 

 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; 

 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. 

Astfel, lista solicitărilor adresate CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 din 
împrumuturile derulate de unităţile administrativ-teritoriale, neautorizate în această şedinţă, este anexată 
prezentului proces-verbal. 
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V. 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, cuprinse în 
tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

COMUNA PIELEŞTI 
JUDEŢUL DOLJ 

Loc. Pieleşti, CP 207450. 
Tel./Fax: 0251 - 459 474 

pielesti@cjdolj.ro 

Înfiinţare distribuţie de gaze naturale 
presiune redusă în comună 
Modernizare străzi de interes local în 
comună 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 

cu efectuarea tragerilor în anul 2012 

2 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 
JUDEŢUL PRAHOVA 

B-dul Republicii nr. 2, CP 100008. 
Tel.: 0244 - 516 699; 
                  515 982 
Fax: 0244 - 513 829 

www.ploiesti.ro 

Reabilitare cartiere (Bereasca şi 
Mitică Apostol) 
Refacere stadion Ilie Oană 
Realizare parc municipal 
Reabilitare/modernizare şi echipare 
specifică Centru de primire Cireşarii 
Reabilitare trasee tramvaie (101, 
102) 
Realizare pasaj rutier peste calea 
ferată Gara de Sud 
etc (în total, 14 obiective investiţii) 

acordarea avizului favorabil al Comisiei 
de Autorizare a Împrumuturilor Locale, 

cu efectuarea tragerilor în anul 2012 

 
VI. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Judeţul Ilfov, Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, precum şi de comuna Suceviţa (judeţul Suceava), membrii Comisiei au luat act de conţinutul 
acestora şi au hotărât transmiterea unor scrisori în acest sens către respectivele autorităţi executive ale 
administraţiei publice locale. 

 
      VII. DIVERSE 


