ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 03.02.2012

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Oana Adina SANDU – consilier personal, cabinet secretar de stat
- 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

absent

- Tudor PENDIUC – preşedinte 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 03.02.2012:

Secretariatul Comisiei a prezentat membrilor acesteia următorul proiect de ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2012 şi pentru efectuarea de trageri în perioada
2012 - 2014:

În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2012 2014, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
aplicabile până la 1 ianuarie 2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 16/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, pentru
finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:

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)

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
47,76
467,68
133,11
20,38

2012 1)
0,00
1.125,21
900,00
900,00
1400
274,79
80,37
2013 1)
0,00
352,49
800,00
800,00
1200
847,51
29,37
2014 1)
0,00
78,51
800,00
800,00
1200
1.121,49
6,54
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până
la 1 ianuarie 2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 16/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, pentru
finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate
de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
3)

echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2012, 2013 şi 2014,
conform prognozei de toamnă elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (noiembrie 2011).
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II.

Nr.
crt.

1

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

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
TÂRGU-JIU
JUDEŢUL GORJ
Str. C. Brâncuşi nr. 19.
Tel./Fax:
0253 - 213 907
www.targujiu.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Centru de servicii sociale
integrat - centru de asistenţă
pentru bătrâni POR
Centru de zi Christian asistenţă pentru persoane
tinere şi adulte cu handicap
POR
Centru de servicii sociale
integrat - Centru îngrijire
copii POR
Creare şi modernizare spaţii
publice urbane zona
adiacentă străzii Bicaz POR
Modernizare drumuri de
rocadă pentru mun. Tg-Jiu
POR
Modernizare străzi în mun.,
etapele II/1 şi II/2 POR
Extindere şi reabilitare reţele
de apă şi apă uzată jud. Gorj
POS Mediu
TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

0,00

1302/605885/
30.01.2012

Perioada de finanţare

RON

4.000.000
trageri în:
2012:
3.938.000
2013:
62.000

Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

0,00

0,00

20.000.000
2012:
62.215.000
2013:
3.919.000
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Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
ROBOR1M +
1,9%

-

3 ani

CEC BANK
16.000.000
trageri în:
2012:
58.277.000
2013:
3.857.000

Rata dobânzii

com.gestiune:
0,03%
com.refin.: 3%
com.rescadenţare
/ reeşalonare:
0,7%
ROBOR1M +
1,9%

-

3 ani

com.gestiune:
0,3%
com.refin.: 3%
com.rescadenţare
/ reeşalonare:
0,7%

3 finanţări
rambursabile:
1.DEXIA:
16.100.000 lei,
investiţii, 2007, 10
ani (2 ani graţie)
2.BCR: 8.000.000
lei, investiţii, 2005,
20 ani (3 ani graţie)
3.Porsche Leasing:
19.327,73 EUR,
auto Passat, 2009, 3
ani

III.

Judeţ

Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care
beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în următorul tabel:
Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

echiv.
RON 1)
RON
EUR

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

PRAHOVA

M

PLOIEŞTI

17.01.2012

14.02.2011

22.02.2011

BRD GSG

BOTOŞANI

C

VÂRFU
CÂMPULUI

26.01.2012

28.07.2011

01.08.2011

BCR

VASLUI

C

GRIVIŢA

31.01.2012

18.08.2011

28.10.2011

RAIFFEISEN

CARAŞSEVERIN

C

RĂCĂŞDIA

02.02.2012

20.12.2011

28.12.2011

Valuta
de
contract

BCR

Valoare solicitată 2012
pentru pre/cofinanţare fd.UE
Observaţii
23.218.275,93
20.954.685,93
4.918.940,36

2.263.590,00

40.000.000

EUR

582.000

RON

263.590,00

1.500.000

RON

1.500.000,00

1.000.000

RON

4.918.940,36

500.000,00

POR
dată limită de tragere:
31.12.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
2196/20.12.2011 (reducere
trageri 2011, suplimentare
trageri 2012; cu suma de
4.743.444,94 EUR se va
majora disponibilul de
trageri din plafonul anului
2012)
PODCA
dată limită de tragere:
31.07.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
2018/28.07.2011 (reducere
trageri 2011, introducere
trageri 2012)
PNDR
dată limită de tragere:
30.03.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
2036/18.08.2011 (anulare
trageri 2011, introducere
trageri 2012)
PNDR
dată limită de tragere:
30.10.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
2166/20.12.2011 (anulare
trageri 2011, suplimentare
trageri 2012)

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,26 RON pentru 2012, conform prognozei de toamnă (noiembrie 2011), elaborată de Comisia Naţională de
Prognoză
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IV.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârea nr.1878/14.02.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Ploieşti a unei finanţări rambursabile, în valoare de 40.000.000 EUR, pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Ploieşti a încheiat
cu BRD-GSG SA, Contractul de credit nr.12/22.02.2011.
Cu Notificarea nr. 001305/18.01.2012, Primăria Municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa Comisiei că a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 497/30.11.2011 privind rectificarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2011. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin introducerea unor
noi obiective şi redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii. Structura listei de investiţii va fi
următoarea:
1. Reabilitarea Cartierului Berzeasca prin lucrări de construcţie şi reabilitare a infrastructurii de
utilităţi publice, apă potabilă, canalizare şi drumuri, în valoare de 4.698.170 euro;
2. Reabilitarea Cartierului Mitică Apostol prin lucrări de construcţie şi reabilitare a infrastructurii de
utilităţi publice, canalizare şi drumuri, în valoare de 400.000 euro;
3. Refacere Stadion Ilie Oană Ploieşti, în valoare de 9.000.000 euro;
4. Realizarea Parcului Municipal Ploieşti Vest, a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice-Parc
Municipal Ploieşti Vest, ce beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în valoare
de 4.716.150 euro;
5. Reabilitarea/Modernizarea şi echiparea specifică a Centrului de primire în regim de urgenţă
„Cireşarii” din Ploieşti, ce beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în valoare
de 2.537.190 euro;
6. Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări
vizând calea de rulare, staţii adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, în valoare de
7.500.020 euro;
7. Centru de excelenţă în afaceri, în valoare de 1.283.850 euro;
8. Achiziţionare 50 autobuze transport urban pentru RATPP, în valoare de 1.500.000 euro;
9. Reabilitare termică blocuri zona Vest 1, în valoare de 2.962.810 euro;
10. Parcare supraterană str.Cuza Vodă, în valoare de 1.000.000 euro;
11. Amenajare parcări în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii şi Str. Gh. Doja (spate blocuri) tronson I
între Str. Vasile Lupu şi Str. Nicolae Titulescu (P1-P8) şi tronson II între Str. Nicolae Titulescu şi
Şoseaua Vestului (P9-P14)- proiectare +execuţie, în valoare de 600.460 euro;
12. Amenajare parcări B-dul Republica şi Str. Gh. Doja (spatele blocurilor) tronson III între Şoseaua
Nordului şi Str. Andrei Mureşanu P15-P19 şi tronson IV între Str. Andrei Mureşanu şi Str. Văleni P20P24-proiectare+execuţie, în valoare de 579.670 euro;
13. Amenajare parcări B-dul Republicii şi Str. Gh. Doja (spatele blocurilor) tronson V între Str. Ion
Maiorescu, Str. Gh. Doja şi Str. Văleni P25 proiectare+execuţie, în valoare de 323.320 euro;
14. Modernizare străzi din cartier Găgeni (Leului, Lirei, Redutei, Spiru Haret, Vântului, Vornicul
Beldiman, Zborului, Stăruinţei, Morilor, Podeţului, Tabla Butii, Ţiţeica)-proiectare+execuţie, în valoare
de 323.320 euro;
15. Modernizare străzi din Cartier Gh. Doja (Amurgului, Austrului, Azurului, Frunzelor, Fundeni,
Mătăsari, Muzelor, Dogarilor, Victor Babeş, Florarilor, Doamna Stanca, Dorobanţi, Italiană, Petriceicu
Vodă), Modernizare Str. Dâmbului (proiectare+execuţie), în valoare de 311.780 euro;
16. Reparaţie capitală Str.C-tin Brezeanu, proiectare+execuţie, în valoare de 311.770 euro;
17. Reparaţie capitală Str.Podu Înalt-proiectare+execuţie, în valoare de 173.210 euro;
18. Refacere sisteme rutiere străzi din Cartier Rafov (Petru Cercel, Jiului, Ghimpaţi, Gh. Petrescu,
Crişului, Cosmeşti, Bihorului, Fundătura Petrolului, Argeş, Intrarea Sticlarului, Intrarea Clubului)proiectare+execuţie, în valoare de 323.320 euro;
19. Reparaţii capitale parcări şi accese cuprinse între B-dul Bucureşti-Str.Bărcăneşti şi între B-dul
Bucureşti-Str. Industriei-proiectare+execuţie, în valoare de 508.080 euro;
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20. Amenajare parcări cu dale ecologice zona Nord, zona Vest, zona central-Sud-Est
(proiectare+execuţie), în valoare de 946.880 euro.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. COMUNA DEVESEL, JUDEŢUL MEHEDINŢI
Prin Hotărârea nr. 1562/11.05.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Comuna Devesel, Judeţul Mehedinţi, a unei finanţări rambursabile, în valoare de 1.572.098 lei,
pentru realizarea proiectului “Modernizare şi asfaltare drumuri comunale în comuna Devesel, Sistem
centralizat de alimentare cu apă şi canalizare în satele Tismana şi Batori, comuna Devesel, Înfiinţare
cantină socială sat Scăpău, comuna Devesel, judeţul Mehedinţi” prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală. În baza hotărârii menţionate a fost încheiat Contractul de credit - linie de finanţare
nr.11/32/16.06.2010 cu BCR SA.
Cu Notificarea nr. 560/25.01.2012, Primaria Comunei Devesel aduce la cunoştinţa Comisiei că a fost
adoptată HCL nr. 6/16.01.2012, prin care a fost aprobată prelungirea liniei de credit sus-menţionată, până
la data de 21.06.2012, fără modificarea valorii împrumutului.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primaria Comunei Devesel a prezentat următoarele
documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 6/16.01.2012 privind aprobarea prelungirii valabilităţii şi achitarea
tuturor ratelor şi comisioanelor bancare conform Contractului de credit - linie de finanţare nr.
Mehedinţi SJ-CC 11/32 din 16.06.2010, încheiat cu BCR SA pentru implementarea proiectului integrat
aflat în derulare conform Contractului de finanţare nr. C322040842700038 din 25.06.2009, încheiat de
Comuna Devesel cu APDRP4 Sud-Vest Oltenia, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de
rambursare până la data de 21.06.2012 şi modificarea costurilor finanţării rambursabile menţionate;
• proiectul de act adiţional la Contractul de credit - linie de finanţare nr.11/32/16.06.2010 de la BCR
SA, potrivit căruia se prelungeşte durata liniei de credit, de la data de 01.02.2012 până la data de
21.06.2012, şi se modifică comisioanele aferente finanţării.
3. JUDEŢUL ARAD
Prin Hotărârea nr. 1605/16.07.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de 9.500.000 EUR, pentru cofinanţarea
unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii
menţionate, Judeţul Arad a încheiat cu BRD-GSG SA Contractul de credit nr.49/17.08.2010.
Cu Notificarea nr. 1138/23.01.2012, Consiliul Judeţean Arad aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 3/17.01.2012, prin care au fost aprobate modificări
în lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din împrumutul menţionat. Prin adoptarea
acestei hotărâri, a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin modificarea sumelor
alocate pentru investiţiile existente. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură:
- Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Arad, în valoare de 2.111.864 EUR;
- Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului E68 Moneasa, în valoare de 1.088.136
EUR;
- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, în
valoare de 1.000.000 EUR;
- Construire drum de legătură Dombegyhaz-Variaşu Mic, în valoare de 600.000 EUR;
- Construire drum de legătură Elek-Grăniceri, în valoare de 1.400.000 EUR;
- Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-Şiria, în valoare de 3.300.000 EUR.
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4. MUNICIPIUL IAŞI, JUDEŢUL IAŞI
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1973/11.07.2011, Municipiul Iaşi a
contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 29.942.674,42 EUR de la Banca Română de Dezvoltare
– GSG S.A., destinată realizării unor obiective de investiţii care beneficiază de fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană. Conform Hotărârii CAÎL nr. 2214/24.01.2012, Municipiul Iaşi utilizează
finanţarea rambursabilă după cum urmează:
- în anul 2011: 2.638.986,41 EUR;
- în anul 2012: 24.011.013,59 EUR;
- în anul 2013: 3.292.674,42 EUR.
Cu Notificarea nr. 7063/24.01.2012, Municipiul Iaşi aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că prin
Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 336/26.10.2011 a fost aprobată realocarea sumei de 3.000.000
EUR pentru realizarea a două noi obiective de investiţii care beneficiază, de asemenea, de fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, a fost aprobată:
- diminuarea valorii alocată pentru realizarea investiţiilor „Dezvoltare reţea rutieră în zona culturală,
istorică şi turistică a Municipiului Iaşi” (cu suma de 2.000.000 EUR) şi „Zona de agrement Ciric” (cu
suma de 1.000.000 EUR);
- alocarea sumelor anterior precizate pentru cofinanţarea proiectelor „Dezvoltare şi reabilitare arteră
funcţională Sud – Municipiul Iaşi” (suma de 2.300.000 EUR) şi „Creşterea accesabilităţii spre zona
centrală, economică şi comercială în polul de creştere Iaşi” (cu suma de 700.000 EUR).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
5. ORAŞUL BUŞTENI, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 2080/06.10.2011, Oraşul Buşteni a fost
autorizat să suplimenteze cu suma de 500.000 EUR finanţarea rambursabilă în valoare de 1.000.000
EUR, contractată de la Banca Comercială Română (BCR) S.A. în anul 2010.
Cu Notificarea nr. 13676/29.12.2011, Oraşul Buşteni solicită anularea Hotărârii CAÎL nr.
2080/06.10.2011. Motivul solicitării Oraşului Buşteni se datorează faptului că în urma verificării
procedurii de atribuire a suplimentării finanţării rambursabile de către Compartimentul de Verificare
Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova, acesta a considerat că nu
sunt îndeplinite prevederile OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel încât atribuirea să se facă prin negociere, fără publicarea prealabilă a vreunui anunţ de
participare. Ca atare, DGFP Prahova a recomandat Oraşului Buşteni fie să solicite punctul de vedere al
ANRMAP, fie să anuleze procedura de atribuire destinată realizării unor obiective de investiţii publice de
interes local.
6. COMUNA AFUMAŢI, JUDEŢUL ILFOV
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 2064/09.09.2011, Comuna Afumaţi
a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 27.500.000 lei de la Banca Comercială Română
(BCR) S.A., destinată realizării unor obiective de investiţii publice de interes local. Conform Hotărârii
CAÎL nr. 2191/20.12.2011, Comuna Afumaţi utilizează finanţarea rambursabilă, după cum urmează:
- în anul 2011: 4.000.000 lei;
- în anul 2012: 23.500.000 lei.
Cu Notificarea nr. 12275/29.12.2011, Comuna Afumaţi aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că prin
Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 89/22.12.2011 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
investiţii prin înlocuirea unora dintre cele care au stat la baza obţinerii avizului Comisiei şi realocarea
sumelor între obiectivele ce se vor realiza din finanţarea rambursabilă. Valoarea finanţării rambursabile
rămâne neschimbată.
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7. SECTOR 5, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Prin Hotărârile nr. 248/30.11.2005, 587/08.06.2007 şi 798/11.10.2007, Comisia de autorizare a
împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Sectorul 5 din Municipiul Bucureşti, a trei finanţări
rambursabile în valoare de 200.000.000 lei, 300.000.000 lei şi, respectiv, 300.000.000 lei pentru
finanţarea unor investiţii publice de interes local.
Prin urmare, în baza hotărâriilor CAÎL, Sectorul 5 a încheiat cu BCR SA următoarele contracte de credit:
-Contractul de credit nr.1/12.08.2005, în valoare de 200.000.000 lei;
-Contractul de credit nr.3/9041/01.10.2007, în valoare de 300.000.000 lei;
-Contractul de credit nr.DM/3/1917/14.07.2008, în valoare de 300.000.000 lei.
Cu Notificarea nr. 38442/28.12.2011, Primăria Sectorului 5 aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a fost
adoptată HCL Sector 5 nr. 88/24.12.2011 privind modificarea listelor de investiţii de interes public
aprobate a fi finanţate din creditele aprobate potrivit HCL Sector 5 nr. 48/29.06.2005, HCL Sector 5 nr.
21/12.02.2007 şi HCL Sector 5 nr. 55/20.07.2007, prin care a fost aprobată modificarea listelor
obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile contractate de la BCR SA.
Astfel, lista obiectivelor de investiţii finanţate din cele trei împrumuturi va avea următoarea structură:
• din împrumutul în valoare de 200.000.000 lei, contractat în baza Contractului de credit
nr.1/12.08.2005, vor fi finanţate lucrările de reabilitare termică a imobilelor situate în zonele 1 şi 8, în
valoare totală de 26.685.443 lei, din totalul neutilizat de 26.741.000 lei;
• din împrumutul în valoare de 300.000.000 lei, contractat în baza Contractului de credit
nr.3/9041/01.10.2007, vor fi finanţate lucrările de reabilitare termică a imobilelor situate în zonele 9 şi
13, în valoare totală de 22.540.900 lei, din totalul neutilizat de 23.108.000 lei;
• din împrumutul în valoare de 300.000.000 lei, contractat în baza Contractului de credit nr.
DM/3/1917/14.07.2008, vor fi finanţate lucrările de reabilitare termică a imobilelor situate în zonele 10,
11, 12 şi 14, în valoare totală de 69.460.933 lei, din totalul neutilizat de 71.353.000 lei.
8. ORAŞUL CUGIR, JUDEŢUL ALBA
Prin adresa nr.1523/31.01.2012, Primăria Oraşului Cugir solicită Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale un punct de vedere privind necesitatea autorizării unei garanţii financiare eliberate
de o instituţie financiar bancară, necesară obţinerii avansului de 110% aferent Proiectului
“Accesibilizarea fondului forestier şi protecţia mediului, prin construirea infrastructurii de transport la
O.S. Sâpcea-Cugir, judeţul Alba”, derulat prin PNDR, Submăsura 125b.
Precizăm faptul că în cazul unor astfel de solicitări, răspunsul Comisiei a fost următorul:
„► potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, „consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după
caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu şi
lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice
locale”;
► potrivit alin. (3) al art. 61 din Legea nr. 273/2006, „autorităţile administraţiei publice locale pot
contracta sau garanta împrumuturi în condiţiile alin. (1), potrivit legii, numai cu avizul comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale”;
► conform prevederilor legale sus-menţionate, Comisia a decis că eliberarea de scrisori de garanţie nu
intră sub incidenţa art. 61 din Legea nr. 273/2006, această problemă putând apărea numai dacă scrisoarea
de garanţie ar fi executată, iar sumele plătite în temeiul acestei scrisori s-ar transforma în credit.”
V.

DIVERSE
*
**
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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 2012 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 - 2014.
II. Referitor la analiza cererii 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.

1

Solicitant

Obiect finanţare rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

MUNICIPIUL
TÂRGU-JIU
JUDEŢUL GORJ
Str. C. Brâncuşi nr. 19.
Tel./Fax: 0253 - 213 907
www.targujiu.ro

Centru de servicii sociale integrat - centru de
asistenţă pentru bătrâni POR
Centru de zi Christian - asistenţă pentru
persoane tinere şi adulte cu handicap POR
Centru de servicii sociale integrat - Centru
îngrijire copii POR
Creare şi modernizare spaţii publice urbane
zona adiacentă străzii Bicaz POR
Modernizare drumuri de rocadă pentru mun.
Tg-Jiu POR
Modernizare străzi în mun., etapele II/1 şi
II/2 POR
Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă
uzată jud. Gorj POS Mediu

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale pentru
contractarea celor două împrumuturi

III. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi destinate
asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la
Uniunea Europeană, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, autorizarea efectuării de trageri de
către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în Anexa nr. 1.
IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Ploieşti şi Iaşi, Consiliul
Judeţean Arad, Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti şi Comuna Afumaţi, 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.
În ceea ce priveşte notificarea transmisă de Comuna Devesel privind prelungirea liniei de credit, membrii
Comisiei au luat act de conţinutul acesteia şi au decis transmiterea unei scrisori în acest sens către
respectiva autoritate a administraţiei publice locale.
Referitor la notificarea transmisă de Oraşul Buşteni de solicitare a anulării Hotărârii CAÎL nr.
2080/06.10.2011, membrii Comisiei au luat act de notificare şi au hotărât anularea hotărârii susmenţionate, cu precizarea că pentru a contracta o altă finanţare rambursabilă trebuie să se obţină avizul
prealabil al Comisiei, conform prevederilor OUG nr. 64/27.06.2007 privind datoria publică, ale Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea,
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Urmare adresei Oraşului Cugir nr.1523/31.01.2012, membrii Comisiei au precizat că îşi menţin punctul
de vedere potrivit căruia eliberarea de scrisori de garanţie nu intră sub incidenţa art. 61 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, această problemă putând apărea numai dacă
scrisoarea de garanţie ar fi executată, iar sumele plătite în temeiul acestei scrisori s-ar transforma în
credit şi au decis transmiterea unui răspuns în acest sens solicitantului.
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