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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 08.03.2012 

  
 
 
 La şedinţă au participat: 
 
 
  Din partea Ministerului Finanţelor Publice:  
 
- Cristian-Marius SPORIŞ – preşedintele Comisiei, secretar de stat 
 
- Oana Adina SANDU – consilier personal, cabinet ministru 
 
- 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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Secretariatul CAÎL a prezentat ordinea de zi ca proiect, în forma ataşată, cuprinzând solicitările adresate 
CAÎL până la momentul transmiterii acesteia, prin e-mail în data de 07 martie a.c., către membrii 
Comisiei.  
Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 2 „Regulamentul de funcţionare a Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale” la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în 
şedinţa de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în şedinţa de autorizare 
următoare. Având în vedere prevederile legale menţionate, domnul Cristian Sporiş, preşedintele 
Comisiei, a propus membrilor prezenţi la şedinţă menţinerea pe ordinea de zi doar a solicitărilor de 
autorizare adresate CAÎL şi completate în termenul legal şi scoaterea de pe ordinea de zi a solicitărilor 
transmise/depuse sau completate după termenul legal. Această propunere a fost agreată de membrii CAÎL 
prezenţi la şedinţă, urmând să li se comunice autorităţilor administraţiei publice locale ale căror solicitări 
au fost scoase de pe ordinea de zi că acestea nu au respectat termenul legal de transmitere/depunere 
pentru a intra în această şedinţă de autorizare.    
În cadul şedinţei a fost agreată prezenta formă de redactare a proceselor-verbale ale CAÎL, respectiv de 
prezentare a proiectului de ordine de zi ca anexă.   

 
I. Referitor la informarea privind valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de 
finanţări rambursabile în anul 2012 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 – 2014, 
membrii Comisiei au luat notă de valoarea totală a autorizărilor emise de CAÎL în acest an pentru 
contractarea de finanţări rambursabile destinate prefinanţării şi/sau cofinanţării de proiecte care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Totodată, membrii Comisiei au 
luat notă de valorile autorizărilor emise de CAÎL pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 – 2014, 
precum şi de sumele rămase disponibile din plafoanele anuale aprobate pentru perioada 2012 – 2014.  
 
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 
1. autorizarea contractării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute 

în următorul tabel, în ordinea depunerii documentaţiilor: 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

COMUNA OŞEŞTI 
JUDEŢUL VASLUI 

Sat Oseşti. 
Tel.: 0235 - 346 317 
Fax: 0235 - 346 319 

Înfiinţare reţea de apă şi canalizare, 
asfaltare drumuri şi conservarea 
moştenirii culturale în comuna Oşeşti 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA GUGEŞTI 
JUDEŢUL VRANCEA 

Sat Gugeşti. 
Tel.: 0237 - 250 046 
Fax: 0237 - 250 182 

vasile_vatra@yahoo.com 
www.primariagugesti.ro 

Modernizare, reabilitare  şi dotare 
Şcoala nr. 1 de Arte şi Meserii "Al. 
Vlahuţă", com Gugeşti 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA PETREŞTI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. Principală nr. 1. 
Tel./Fax: 0245 - 730 084 

primariapetresti@yahoo.com 
www.primariapetresti.ro 

Înfiinţarea reţelei de canalizare şi staţie 
de epurare în satele Puntea de Greci şi 
Petreşti, modernizare drumuri comunale, 
renovarea, modernizarea şi dotarea 
căminului cultural Puntea de Greci şi 
înfiinţare şi dotare centru de zi pentru 
copii (pentru activităţi de tip after 
school) PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA ZĂDĂRENI 
JUDEŢUL ARAD 

Zădăreni, nr. 28, CP 317130. 
Tel.: 0257 - 413 024 
Fax: 0257 - 413 306 

primariazadareni@yahoo.com 

Modernizare străzi, înfiinţare cămin de 
bătrâni şi reabilitare cămin cultural în 
comuna Zădăreni 
PNDR 

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

Decizia luată 
www.primariazadareni.ro 

5 

ORAŞUL SĂCUENI 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. Libertăţii nr. 1, CP 417435. 
Tel.: 0259 - 352 194 
Fax: 0259 - 352 195 

primaria.sacueni@cjbihor.ro 
www.sacueni.ro 

Reabilitarea sistemului de conducte 
pentru apa de ploaie pe teritoriul 
oraşului Săcueni 
PCT HU-RO 2007-2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

COMUNA BOROD 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. DN1 nr. 162, CP 317130. 
Tel./Fax: 0259 - 315 506 

primaria_borod@yahoo.com 

Alimentare cu apă potabilă şi canalizare 
ape uzate menajere în satele Borozel, 
Cetea şi Valea Mare de Criş, jud. Bihor 
PNDR 
Extinderea şcolii cu clasele I-VIII, 
Borod POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
2. transmiterea următorului răspuns către Comuna Săvârşin (judeţul Arad): 
„Urmare Cererii nr.659/02.03.2012 pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne 
în valoare de 1.183.249 lei, înregistrată la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale 
(Comisia) sub nr.1318/607144/06.03.2012, pentru realizarea „Proiectului integrat: Modernizare DC 74 
Săvârşin-Troaş, modernizare străzi, înfiinţare cămin de bătrâni şi dotarea căminului cultural prin achiziţie 
costume şi instrumente populare pentru ansamblul folcloric Dubaşii de Săvârşin, în comuna Săvârşin, 
judeţul Arad”, derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, vă comunicăm că membrii 
Comisiei întruniţi în şedinţa din data de 08.03.2012 au amânat pentru următoarea şedinţă analizarea 
documentaţiei dumneavoastră, întrucât aceasta nu a fost depusă şi completată în timp util, respectiv cu 3 
zile înainte de data convocării Comisiei, în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 
III. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea garantării de finanţări rambursabile interne, 
care nu intră sub incidenţa plafoanelor de contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 291/2011 
şi HG nr. 16/2012, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 
 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Bd. Tomis nr. 51, CP 900725. 
Tel.: 0241 - 488 128 
Fax: 0241 - 488 193 

www.primaria-constanta.ro 

Construire unităţi locative modulare în 
mun. Constanţa şi lucrări tehnico-
edilitare aferente (Contract nr. 
10240/22.12.2011) 
avalizare BO emise de RA 
Exploatarea Domeniului Public şi 
Privat Constanţa 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

MUNICIPIUL TURDA 
JUDEŢUL CLUJ 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28. 
Tel.: 0264 - 313 160 
Fax: 0264 - 317 081 

primaria@primturda.ro 
www.primturda.ro 

Amenajarea Complexului Balnear 
Potaissa Turda  
garantare credit SC Turda Salina 
Durgău SA 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
IV. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, 
care intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012, 
precum şi analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri  pentru asigurarea prefinanţării/ 
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, 
membrii Comisiei au constatat că majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale solicitante au beneficiat de 
autorizarea acestor sume în anii trecuţi dar nu le-au tras şi nici nu le-au disponibilizat în cursul anilor 
respectivi la apelul CAÎL (adresele CAÎL transmise beneficiarilor de autorizări de trageri) pentru a putea fi 
alocate altor solicitanţi.  
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Membrii Comisiei au decis, cu majoritate de voturi, următoarele: 
1. în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care au solicitat suplimentări ale sumelor autorizate anterior de CAÎL pentru a fi trase în anul 2012, sume care 

intră sub incidenţa plafonului anual de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011, iar perioadele de utilizare ale împrumuturilor contractate de respectivele 
unităţi administrativ-teritoriale expiră în cursul sau la finele anilor 2013 sau 2014, membrii Comisiei au decis menţinerea prevederilor hotărârilor CAÎL deja 
emise care prevăd autorizări de trageri pentru anul 2012. În cazul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale care se află în situaţia descrisă anterior – în ordinea 
depunerii solicitărilor: Judeţul Braşov, Municipiul Alba Iulia, Municipiul Focşani, Municipiul Sibiu, Judeţul Alba, Municipiul Reghin, Judeţul Arad şi 
Municipiul Giurgiu – , modificarea hotărârii CAÎL, prin suplimentarea sumei de utilizat în anul 2012, se va face după tragerea sumei autorizate prin acea 
hotărâre, la solicitarea respectivei unităţi administrativ-teritoriale şi conform prevederilor legale în vigoare la data solicitării. Reprezentanţii MAI au precizat 
că deşi sunt de acord de principiu cu decizia adoptată, totuşi ea ar trebui luată doar după modificarea HG nr. 9/2007 care să prevadă o astfel de procedură. 
Opinia reprezentanţilor MAI are în vedere faptul că datorită nivelului redus al plafonului de trageri este foarte posibil ca în momentul în care unităţile 
administrativ-teritoriale aflate în situaţia respectivă vor adresa solicitare de autorizare de tragere suplimentară în anul 2012, CAÎL va fi nevoită să respingă 
cererile din cauza faptului că plafonul a fost epuizat. Din considerentele arătate reprezentanţii MAI s-au abţinut de la votul dat pentru adoptarea deciziei.  

 
2. autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor: 

Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

SIBIU O COPŞA 
MICĂ 

22.12.2011 
11.01.2011 19.12.2006 01.02.2007 BCR 2.000.000 RON    830.926,59     

dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  1902/ 
11.03.2011 
(anulare 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

PRA-
HOVA M PLOIEŞTI 29.12.2011 

03.01.2012 02.08.2007 27.11.2007 BCR 29.400.000 EUR  571.058,11       

dată limită de 
tragere: 
31.03.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  2006/ 
28.07.2011 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

CON-
STAN-
ŢA 

M MANGA-
LIA 

29.12.2011 
04.01.2012 
05.03.2012 

06.07.2006 25.07.2066 BCR 15.000.000 RON    1.260.019,73     

dată limită de 
tragere: 
30.03.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  1853/ 
14.01.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

ILFOV C MOGO-
ŞOAIA 03.01.2012 08.06.2007 15.06.2007 

BANK 
AUSTRIA 
CREDIT-

ANSTALT 
AG 

5.000.000 EUR  1.164.498,00       

dată limită de 
tragere: 
30.06.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  1995/ 
28.07.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

DÂM-
BOVI-
ŢA 

O FIENI 
04.01.2012 
16.01.2012 
05.03.2012 

26.09.2008 16.06.2009 CEC 
BANK 3.146.994 RON    1.589.155,84     

dată limită de 
tragere: 
30.06.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1866/ 
14.01.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

trageri 2012) 

SU-
CEAVA C 

VADU 
MOLDO-
VEI 

04.01.2012 
11.01.2011 14.06.2011 19.08.2011 CEC 

BANK 800.000 RON    300.000,00     

dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2049/ 
09.09.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

SĂLAJ M ZALĂU 10.01.2012 25.10.2010 25.11.2010 CEC 
BANK 15.000.000 RON    1.353.368,53     

dată limită de 
tragere: 
24.11.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2184/ 
20.12.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012 
de la 
7.148.556,17 
lei) 

ARAD M ARAD 11.01.2012 08.05.2009 16.05.2009 BERD 13.000.000 EUR  4.429.672,00       

dată limită de 
tragere: 
30.09.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1669/ 
10.09.2010 
(reducere 
trageri 2010 
şi 2011, 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

introducere 
trageri 2012) 

TIMIŞ M LUGOJ 11.01.2012 07.03.2007 15.03.2007 DEXIA 8.265.048 EUR  27.048,00       

dată limită de 
tragere: 
15.03.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2182/ 
20.12.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012 
de la 2,1 mil. 
EUR) 

BACĂU M BACĂU 11.01.2012 
15.09.2009
10.09.2010
06.10.2011 

09.09.2009
27.09.2010 BCR 87.043.040 RON    849.015,00     

dată limită de 
tragere: 
28.10.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1712/ 
10.09.2010 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

SATU 
MARE J SATU 

MARE 20.01.2012 12.07.2005 26.07.2005 BCR 80.000.000 RON    414.197,38     

dată limită de 
tragere: 
26.07.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2178/ 
20.12.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

trageri 2012 
de la 
19.236.931,51 
lei) 

CARAŞ-
SEVE-
RIN 

O MOLDO-
VA NOUĂ 20.01.2012 09.09.2011 21.10.2011 BCR 1.990.498 RON    349.704,70     

dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2095/ 
06.10.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

PRA-
HOVA C PĂU-

LEŞTI 
20.01.2012 
25.01.2012 25.10.2010 07.02.2011 BRD GSG 2.000.000 RON    223.415,00     

dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  1943/ 
11.05.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012 
de la 500.000 
lei) 

ILFOV C CORNE-
TU 26.01.2012 10.09.2010 21.12.2010 CEC 

BANK 4.500.000 RON    772.704,21     

dată limită de 
tragere: 
31.03.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1709/ 
10.09.2010 
(reducere 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

ALBA J ALBA  31.01.2012 
24.02.2012 16.12.2010 14.02.2011 CEC 

BANK 40.000.000 RON    0,00   568.000,00 

POR 
dată limită de 
tragere: 
02.02.2014 
modif. Hot. 
CAÎL  1822/ 
16.12.2010 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012 
de la 
5.000.000 
lei) 

TIMIŞ M TIMI-
ŞOARA 01.02.2012 25.10.2010 29.10.2010 BCR 7.500.000 EUR  199.708,52   3.016.557,42   

POS Mediu 
dată limită de 
tragere: 
28.10.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1905/ 
05.04.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012 
de la 
162.575,86 
EUR) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

BRA-
ŞOV J BRAŞOV 03.02.2012 19.12.2006

10.09.2010 
25.01.2007
29.09.2010 BCR 33.661.200 RON    11.000.656,46     

dată limită de 
tragere: 
12.12.2012 
modif Hot. 
CAÎL  1696/ 
10.09.2010 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

OLT C VÎLCELE 08.02.2012 12.12.2011 06.01.2012 CEC 
BANK 500.000 RON        300.000,00 

PNDR 
dată limită de 
tragere: 
25.03.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2154/ 
12.12.2011 
(anulare 
trageri 2011, 
suplim. 
trageri 2012) 

ARGEŞ M CÂMPU-
LUNG 08.02.2012 20.02.2006 24.03.2006 BCR 5.000.000 RON        1.309.467,57 

POR 
dată limită de 
tragere: 
23.04.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 1999/ 
28.07.2011 
(anulare 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

MUREŞ M TÎRGU 
MUREŞ 14.02.2012 17.08.2010

10.09.2010 02.09.2010 UNICREDIT 55.000.000 RON        2.426.401,74 

POR 
dată limită de 
tragere: 
02.09.2013 
modif. Hot. 
CAÎL  2043/ 
09.09.2011 
(reducere 
trageri 2011, 
introducere 
trageri 2012) 

MEHED
INŢI C BALTA 23.02.2012 

01.03.2012 06.10.2011 08.12.2011 BCR 598.444,04 RON        598.444,04 

PNDR 
dată limită de 
tragere: 
30.05.2012 
modif. Hot. 
CAÎL  2074/ 
06.10.2011 
(reducere 
trageri 2011 
la 477.555,33 
lei, 
introducere 
trageri 2012) 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

OLT C MIHĂ-
EŞTI 24.02.2012 09.09.2011 13.09.2011 CEC 

BANK 1.000.000 RON    -577.412,82     

cu adresa nr. 
376/2012, s-a 
transmis Act 
adiţional nr. 
1/25.10.2011 
privind 
reziliere 
Contract de 
credit nr. 
RQ11060838
483925/ 
13.09.2011 
anulare Hot. 
CAÎL 2062/ 
09.09.2011 
(anulare 
trageri 2011, 
2012 şi 2013) 

PRA-
HOVA M PLOIEŞTI 24.02.2012 14.02.2011 22.02.2011 BRD GSG 40.000.000 EUR  -831.410,00   831.410,00   

POR 
dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2228/ 
03.02.2012 
(suplim. 
trageri 2012 
pt. fd. UE; cu 
suma de 
831.410 EUR 
se va majora 
disponibilul 
de trageri din 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
trageri sub plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) 42.053.798,54 23.662.651,56 

RON  23.688.047,92 18.365.750,62 16.392.341,21 7.270.310,35 
TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR  5.560.574,63   3.847.967,42   

Observaţii 

plafonul 
anului 2012) 

ALBA M ALBA 
IULIA 02.03.2012 16.07.2010 01.09.2010 UNICREDIT 20.647.937 RON        -3,00 

POR 
dată limită de 
tragere: 
01.09.2013 
modif. Hot. 
CAÎL  2211/ 
24.01.2012 
(rectificare 
autorizare 
trageri 2010, 
2011 şi 2012, 
urmare 
cerere 
anterioară 
redactată 
eronat) 

HAR-
GHITA C CORUND 02.03.2012 20.12.2011 05.01.2012 BRD GSG 2.068.000 RON        2.068.000,0 

PNDR 
dată limită de 
tragere: 
05.06.2012 
modif. Hot. 
CAÎL 2167/ 
20.12.2011 
(anulare 
trageri 2011, 
introduceri 
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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După autorizarea tragerilor în valoare totală de 42.053.798,54 lei din împrumuturi contractate, prevăzute 
în tabelul anterior, din suma de 295.002.072,37 lei, disponibilă din plafonul aferent anului 2012 pentru 
autorizare de trageri, a rămas disponibilă suma de 252.948.273,83 lei.  
 
3. transmiterea următorului răspuns către Comuna Preuţeşti (judeţul Suceava): 

„Urmare Cererii nr. 1089/05.03.2012 pentru autorizarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă 
în valoare de 3.638.000 lei adresată Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) pentru 
autorizarea efectuării de trageri în anul 2012, în sumă de 1.541.114 lei, din finanţarea rambursabilă 
contractată în 2010 de la CEC BANK SA pentru asigurarea finanţării proiectelor care beneficiază de fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, vă comunicăm că 
membrii Comisiei întruniţi în şedinţă în data de 08.03.2012 au amânat pentru următoarea şedinţă analizarea 
solicitării dumneavoastră întrucât aceasta nu a fost transmisă în timp util, respectiv cu 3 zile înainte de data 
convocării Comisiei.” 

 
V. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne şi 
externe, care intră sub incidenţa plafoanelor de contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 
291/2011 şi HG nr. 16/2012, membrii Comisiei au constatat că cererile pentru autorizarea contractării de noi 
finanţări rambursabile, care figurează pe ordinea de zi, totalizează 1.133.919.177 lei (Anexa nr. 1). Potrivit 
Anexei nr. 2, cuprinzând valorile finanţărilor rambursabile pentru care există documentaţii complete conform 
prevederilor legale în vigoare şi care intră sub incidenţa plafonului de contractare aprobat pentru anul 2012 
(900 milioane lei), valoarea totală a acestor finanţări este de 919.663.982,10 lei1, cu următoarea eşalonare 
anuală a tragerilor: 

- în anul 2012: 560.805.298,82 lei; 
- în anul 2013: 193.467.061,84 lei; 
- în anul 2014: 156.733.955,20 lei; 
- în anul 2015:     6.527.000,00 lei.2 

După cum s-a precizat la punctul IV, suma rămasă disponibilă din plafonul aferent anului 2012 pentru 
autorizare de trageri este de 252.948.273,83 lei, rezultând o rată de 45,10% pentru acoperirea tragerilor 
solicitate din finanţările rambursabile care ar urma să fie contractate de unităţile administrativ-teritoriale în 
baza avizului CAÎL. În conformitate cu art. 11 alin. (4), lit. d) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul finanţărilor 
rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul 
următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală 
aferentă unui exerciţiu financiar este depăşită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul 
respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferenţele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor.” 
În contextul legal precizat şi având în vedere faptul că atât valoarea însumată a finanţărilor rambursabile care 
se înscriu pentru obţinerea avizului CAÎL, cât şi cea a tragerilor solicitate din aceste finanţări pentru anul 
2012 depăşesc plafoanele aprobate pentru acest an pentru contractare de finanţări rambursabile noi şi 
efectuare de trageri, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate: 

1. autorizarea contractării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, în ordinea 
depunerii documentaţiilor şi în sumele prevăzute în următorul tabel: 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
Bd. Tomis nr. 51, CP 900725. 

Tel.: 0241 - 708 001 
Fax: 0241 - 708 453 

consjud@cjc.ro 
www.cjc.ro 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - 
echipamente şi aparatură medicală 
pentru dotare secţie Ortopedie şi 
Traumatologie 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 3.021.999,68 EUR; 
- în anul 2013: 3.678.000,32 EUR. 

                                                        
1 echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile 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; 
2 echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, 
conform prognozei de toamnă elaborată de Comisia Naţională de Prognoză. 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

2 

COMUNA CHIAJNA 
JUDEŢUL ILFOV 

Str. Păcii nr. 75. 
Tel./Fax: 021 - 436 00 67 

chiajna@go.ro 
www.chiajna.go.ro 

Reabilitare străzi şi trotuare 
Modernizare, reabilitare, reparaţii şi 
întreţinere infrastructură rutieră, 
parcaje, zone de recreere şi clădiri 
publice 
Reabilitare şi modernizare sediu 
primărie, policlinică, grup şcolar, 
şcoală, parcuri şi spaţii verzi 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 2.330.400,17 EUR; 
- în anul 2013: 8.002.943,83 EUR; 
- în anul 2014: 5.166.656,00 EUR. 

3 

SECTOR 2 BUCUREŞTI 
Str. Chiristigiilor nr. 11-13. 

Tel.: 021 - 209 60 00 
Fax: 021 - 252 80 39 

www.ps2.ro 

Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe sector 2 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 15.786.565,50 EUR; 
- în anul 2013: 34.213.434,50 EUR; 
- în anul 2014: 10.000.000,00 EUR. 

4 

COMUNA BĂCIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Str. Principală nr. 242. 
Tel.: 0254 - 264 580 
Fax: 0254 - 264 660 

primariabacia@yahoo.com 
www.bacia.ro 

Reabilitare, modernizare şi dotare 
cămin cultural, com. Băcia, sat 
Tîmpa 
Modernizare străzi com. Băcia 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 1.127.611,82 lei; 
- în anul 2013: 1.372.388,18 lei. 

5 

ORAŞUL TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
Str. 1 nr. 194, CP 437345. 

Tel.: 0262 - 293 048 
Fax: 0262 - 293 001 

primariatautiimagheraus@yahoo.com 
www.tautiimagheraus.ro 

Reparaţii şi modernizări străzi şi 
drumuri de interes local  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012:    902.089,46 lei; 
- în anul 2013: 1.097.910,54 lei. 

6 

ORAŞUL BICAZ 
JUDEŢUL NEAMŢ 
Str. Barajului nr. 4. 
Tel.: 0233 - 254 301 
Fax: 0233 - 254 530 

Rambursare credit existent 
(476.315,94 lei) 
Modernizare şi asfaltare străzi 
(1.970.000 lei) 
Asfaltare străzi şi trotuare 
(1.553.684,06 lei) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

4.000.000 lei, din care 476.315,94 lei 
pentru refinanţare datorie publică locală, 

cu următoarea eşalonare a efectuării 
tragerilor având în vedere disponibilul 
rămas din plafonul de trageri pentru 

anul 2012: 
- în anul 2012: 2.065.655,06 lei, din 
care 476.315,94 lei pentru refinanţare 
datorie publică locală; 
- în anul 2013: 1.934.344,94 lei. 

7 

ORAŞUL SINAIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

Bd. Carol I nr. 47. 
Tel.: 0244 - 311 788 
Fax: 0244 - 314 509 

primariasinaia@gmail.com 
www.primaria-sinaia.ro 

Instalaţie integral automată de 
înzăpezit artificial Pârtia Nouă, 
echipament electro-hidraulic 
complet, inclusiv asistenţă tehnică la 
montaj, punerea în funcţiune şi 
şcolarizarea personalului 
Lucrări de extindere instalaţie de 
înzăpezit artificial Pârtia Nouă în 
staţiunea Sinaia 
Lucrări de extindere instalaţie de 
înzăpezit artificial Pârtia Nouă în 
staţiunea Sinaia - branşament electric
Construire Spital Orăşenesc Sinaia 
Achiziţie utilaj de bătătorit zăpada 
 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 1.353.134,19 EUR; 
- în anul 2013: 1.646.865,81 EUR. 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

8 

COMUNA POIANA LACULUI 
JUDEŢUL ARGEŞ 
Str. Principală nr. 1. 
Tel.: 0248 - 293 046 
Fax: 0248 - 293 969 

www.poianalacului.ro 

Reabilitare şi asfaltare drumuri 
comunale 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 2.706.268,37 lei; 
- în anul 2013: 3.293.731,63 lei. 

9 

MUNICIPIUL MARGHITA 
JUDEŢUL BIHOR 

Calea Republicii nr. 1, CP 415300. 
Tel.: 0259 - 362 001 
Fax: 0359 - 409 982 

primaria@marghitaonline.ro 

Îmbunătăţire infrastructură de apă şi 
apă uzată, prin CNI 4,3 mil.lei 
Reabilitare străzi din zona de nord a 
municipiului POR 
Reabilitare, modernizare şi extindere 
spaţii verzi în municipiu POR 
Realizare sistem de monitorizare 
video în vederea reducerii 
infracţionalităţii POR 
Înfiinţare reţea de apă şi canalizare 
menajeră în municipiu 1 mil.lei 
Reabilitare clădire şcoală, schimbare 
destinaţie şi reabilitare clădire 
internat 1 mil.lei 
Reabilitare Casă de Cultură Marghita 
2,6 mil.lei 
plafon 8,9 mil.lei 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

12.500.000 lei, din care 3.600.000 lei 
pentru proiecte care beneficiază de 

fonduri externe nerambursabile de la 
UE, cu următoarea eşalonare a 

efectuării tragerilor având în vedere 
disponibilul rămas din plafonul de 

trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 7.614.298,08 lei, din 
care 3.600.000 lei pentru proiecte care 
beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la UE; 
- în anul 2013: 4.885.701,92 lei. 

10 

MUNICIPIUL ROMAN 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Piaţa Roman-Vodă nr. 1. 
Tel.: 0233 - 741 651 
Fax: 0233 - 741 604 

primaria@primariaromana.ro 
www.primariaroman.ro 

Sistem de management integrat al 
deşeurilor POS Mediu 
Extindere şi reabilitare infrastructură 
de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ 
POS Mediu 
Plan integrat de dezv. urbană: 
reabilitare infrastructură publică 
urbană a mun. POR 
Microcentrală pe râul Moldova 
POS CCE 
Program complementar la Planul 
Integrat de Dezvoltare 
UrbanăProgram complementar 
Programului Naţional de Dezvoltare 
a InfrastructuriiContinuare lucrări de 
modernizare străziReabilitare şi 
modernizare zonă de agrement - 
bazine înot 
plafon: 8.464.479  lei 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

30.700.000 lei, din care 22.235.521 lei 
pentru proiecte care beneficiază de 

fonduri externe nerambursabile de la 
UE, cu următoarea eşalonare a 

efectuării tragerilor având în vedere 
disponibilul rămas din plafonul de 

trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 14.114.495,63 lei, din 
care 10.296.637 lei pentru proiecte care 
beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la UE; 
- în anul 2013: 16.585.504,37 lei, din 
care 11.938.884 lei pentru proiecte care 
beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la UE. 

11 

MUNICIPIUL GALAŢI 
JUDEŢUL GALAŢI 
Str. Domnească nr. 38 
Tel.: 0236 - 307 700 
Fax: 0236 - 461 460 

www. primaria.galati.ro 

Modernizare străzi - asfaltare 
 
HCL aprobare indicatori tehnico-
economici de 60.986.599 lei 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

60.986.599 lei, cu următoarea eşalonare 
a efectuării tragerilor având în vedere 

disponibilul rămas din plafonul de 
trageri pentru anul 2012: 

- în anul 2012: 27.507.684 lei; 
- în anul 2013: 33.478.915 lei. 

12 

COMUNA IZVORU-BÎRZII 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 

CP 227295 
Tel./Fax: 0252 - 342 443 

Modernizare uliţă Patolani, Petolescu 
Grigore - Flueraşu Dina 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 451.044,73 lei; 
- în anul 2013: 548.955,27 lei. 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

13 

COMUNA TÎRNOVA 
JUDEŢUL ARAD 

Tîrnova nr. 734, CP 317360 
Tel./Fax: 0257 - 370 101 

primariatirnova@yahoo.com 
www.primariatirnova.ro 

Reabilitare DC 65 km, 10+625 - 11 + 
825, sat Drăuţ 
Reabilitare strada sat Drăuţ 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 356.325,34 lei; 
- în anul 2013: 433.674,66 lei. 

14 

SECTOR 4 BUCUREŞTI 
Bd. George Coşbuc nr. 6-16. 

Tel.: 021 - 335 92 30 
Fax: 021 - 337 07 90 
www.primarie4.ro 

Reabilitare termică blocuri de 
locuinţe sector 4 
 
HCL aprobare indicatori tehnico-
economici de 38.528.024 EUR 
 
urmare Notificării nr. 
4459/22.02.2012 se diminuează 
valoarea sus-menţionată cu 
11.643.037,37 EUR, rezultând suma 
de 26.884.986,63 EUR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

26.884.986,63 EUR, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 12.126.331,50 EUR; 
- în anul 2013: 14.758.655,13 EUR. 

15 

MUNICIPIUL BACĂU 
JUDEŢUL BACĂU 

Str. Mărăşeşti nr. 6, CP 600017. 
Tel.: 0234 - 581 849 
Fax: 0234 - 588 757 

primaria@primariabacau.ro 
www.primariabacau.ro 

Spital Municipal Bacău 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 3.137.900,14 lei; 
- în anul 2013: 3.819.059,86 lei. 

16 

ORAŞUL IERNUT 
JUDEŢUL MUREŞ 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 9, CP 
545100. 

Tel.: 0265 - 471 410 
Fax: 0265 - 471 376 
iernut@cjmures.ro 

Construcţii şi instalaţii străzi 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 1.804.178,91 lei; 
- în anul 2013: 2.195.821,09 lei. 

17 

SECTOR 3 BUCUREŞTI 
Str. Parfumului 

nr. 2 - 4. 
Tel.: 021 - 318 03 23 - 29 

Fax: 021 - 318 03 04 
www.sector3primarie.ro 

Reţele apă şi canal străzi 
Sistematizare pe verticală la unităţi 
învăţământ 
Dotări şcoală de muzică 
Dotări Liceu "Dante Alighieri" 
Parcare supraterană Câmpia 
Libertăţii 
Parcare subterană Piaţa Republica 
Modernizare sistem rutier dumuri 
Clădiri multifuncţionale în incinta 
curţilor grădiniţelor nr. 196 şi 241 
Bazin de înot şi sărituri de la 
trambulină în incinta Liceului 
"Al.I.Cuza" 
Extindere creşă Titan II cu corp de 
clădire nou 
Reabilitare termică blocuri locuinţe 
Modernizare Parc Titan 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012:   32.387.266,74 lei; 
- în anul 2013: 117.751.733,26 lei; 
- în anul 2014:   78.334.000,00 lei; 
- în anul 2015:     6.527.000,00 lei. 

18 

ORAŞUL BOCŞA  
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22. 

Tel.: 0255 - 555 001 
Fax: 0255 - 555 226 

www.primariabocsa.ro 

Reabilitare străzi în oraşul Bocşa, cf. 
Proiect nr. 212/2011 

 
acordarea avizului favorabil al 

Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale, cu următoarea 

eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 391.100,43 lei; 
- în anul 2013: 475.998,57 lei. 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

19 

COMUNA MIROSLAVA 
JUDEŢUL IAŞI 

Loc. Miroslava, CP 707305. 
Tel.: 0232 - 295 680 
Fax: 0232 - 236 860 

secretariat@primariamiroslava.ro 
www.primariamiroslava.ro 

Modernizare străzi 
(Contract subsecvent nr. 
16/26.02.2010) 
(Contract subsecvent nr. 
50/28.05.2010) 
(Executat, recepţionat şi neplătit 
aferent contractelor nr. 
16/26.02.2010 şi nr. 50/28.05.2010) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 5.750.820,29 lei; 
- în anul 2013: 6.999.179,71 lei. 

20 

MUNICIPIUL CAREI 
JUDEŢUL SATU MARE 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 17, CP 
445100. 

Tel.: 0261 - 861 662 
Fax: 0261 - 861 663 

primariacar@yahoo.com 
www.primariacarei.ro 

Reabilitare străzi şi trotuare în 
municipiu, cf. HCL nr. 102/2011 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 3.292.626,52 lei; 
- în anul 2013: 4.007.373,48 lei. 

21 

MUNICIPIUL TURDA 
JUDEŢUL CLUJ 

Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 28. 
Tel.: 0264 - 313 160 
Fax: 0264 - 317 081 

primaria@primturda.ro 
www.primturda.ro 

Reabilitarea şi modernizarea străzilor 
din municipiu 
Finalizare investiţie în curs şi 
extindere imobil din Piaţa Romană 
FN 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012:   7.674.711,89 lei; 
- în anul 2013: 17.848.406,11 lei. 

22 

COMUNA COGEALAC 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Str. Gării nr. 30, CP 907070. 
Tel.: 0241 - 769 101 
Fax: 0241 - 769 030 

contact@primariacogealac.ro 
www.primariacogealac.ro 

Investiţii publice de interes local 
cuprinse în Anexa la HCL nr. 
8/16.03.2011 (76 poziţii) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 2.029.701,28 lei; 
- în anul 2013: 2.470.298,72 lei. 

23 

MUNICIPIUL ARAD 
JUDEŢUL ARAD 

Bd. Revoluţiei 75, CP 310130. 
Tel.: 0257 - 281 850 
Fax: 0257 - 253 842 

pma@primariaarad.ro 
www.primariaarad.ro 

  

Transport urban în municipiul Arad, 
etapa 3 
I.investiţie nouă (12.000.000 EUR)  
II.refinanţare datorie publică locală – 
credit BERD (11.000.000 EUR) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut de 

18.384.041,76 EUR având în vedere 
disponibilul rămas din plafonul de 

contractare pentru anul 2012, din care 
11.000.000 EUR pentru refinanţare 

datorie publică locală, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor având în 
vedere disponibilul rămas din plafonul 

de trageri pentru anul 2012: 
- în anul 2012: 12.533.552,08 EUR, din 
care 11.000.000 EUR pentru refinanţare 
datorie publică locală; 
- în anul 2013:   5.850.489,68 EUR. 

 
2. transmiterea următorului răspuns către Municipiul Arad: 
„Prin Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 a fost aprobat pentru anul 2012 plafonul pentru finanţările 
rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 900 milioane 
lei. În acest plafon nu sunt incluse finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi 
nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
încadrarea în plafonul anual aprobat. 
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În data de 20.02.2012 aţi transmis, prin registratura Ministerului Finanţelor Publice (MFP), cu nr. 9476, 
Cererea pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile externe în valoare de 23.000.000 
euro (Cerere), precum şi celelalte documente anexate la cerere, cu completările ulterioare, potrivit 
prevederilor art. 1 alin. (5) din Anexa nr. 1 „Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau 
garantării de împrumuturi de către unităţile administrativ-teritoriale” la Hotărârea Guvernului nr. 
9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
În şedinţa din data de 08 martie 2012, membrii Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile însoţite de documentaţiile complete transmise de unităţile 
administrativ-teritoriale, în ordinea înregistrării acestor cereri la secretariatul Comisiei, constatând că 
valoarea adunată a solicitărilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei depăşeşte valoarea plafonului de 
contractare aferent anului 2012. Din această cauză, nu a fost posibilă avizarea integrală a Cererii 
dumneavoastră, ci doar contractarea sumei de 18.384.041,76 EUR, din care 11.000.000 EUR pentru 
refinanţarea datoriei publice locale, conform Hotărârii Comisiei anexată prezentei.” 
 
3. transmiterea următorului răspuns către Comuna Călineşti (judeţul Argeş): 
„Cu adresa nr.1114/23.01.2012, înregistrată la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale (Comisia) sub nr.1301/605828/26.01.2012, aţi transmis Cererea pentru autorizarea contractării 
unui împrumut intern în valoare de 1.250.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes 
local. 
În urma verificării documentaţiei depuse la secretariatul Comisiei, s-a constatat necesitatea completării şi 
modificării acesteia, pentru a fi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, documente ce au fost transmise prin e-mail sau prin poştă până la 
data de 07.03.2012, ultimul document transmis fiind Propunerea financiară nr.03/07/1118/07.03.2012 
de la Banca Comercială Carpatica SA privind prelungirea valabilităţii ofertei  până la data de 
30.04.2012. 
Totodată, potrivit prevederilor HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele depuse 
cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în şedinţa de autorizare numai dacă sunt 
complete, iar documentele ce fac obiectul completării dosarului se pot transmite prin poşta electronică 
sau prin fax, urmând ca acestea să fie depuse, în original până la data şedinţei în care urmează să fie 
analizată cererea respectivă. 
Urmare Cererii nr.1114/23.01.2012 privind autorizarea contractării unui împrumut intern în valoare de 
1.250.000 lei adresată Comisiei, vă comunicăm că membrii Comisiei întruniţi în şedinţa din data de 
08.03.2012 nu au analizat documentaţia dumneavoastră, întrucât aceasta nu a fost completată în timp util, 
respectiv cu 3 zile înainte de data convocării Comisiei. 
Prin Legea nr.291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
aplicabile până la 1 ianuarie 2014 a fost aprobat pentru anul 2012 plafonul pentru finanţările 
rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 900 milioane 
lei. Acest plafon nu cuprinde finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici 
finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi 
contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu încadrarea în plafonul anual aprobat. 
Întrucât în şedinţa din data de 08 martie 2012, plafonul de contractare aferent anului 2012 a fost angajat 
integral, Comisia avizează doar contractarea de finanţări rambursabile destinate: 
• refinanţării datoriei publice locale; 
• prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană; 
Având în vedere cele mai sus precizate, vă restituim copia documentaţiei şi vă asigurăm de întreaga 
noastră disponibilitate de cooperare în vederea soluţionării cererilor dumneavoastră de finanţare.” 
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4. transmiterea următorului răspuns către Municipiul Timişoara: 
„În data de 03.02.2012 aţi transmis, prin registratura Ministerului Finanţelor Publice, cu nr. 606133 şi 
606134, două documentaţii în sprijinul cererilor pentru autorizarea contractării a două finanţări externe, 
fiecare în valoare a câte 25 milioane euro, prin care solicitaţi Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale (Comisia) autorizarea contractării finanţărilor rambursabile menţionate.  
În urma verificării documentaţiilor depuse la secretariatul Comisiei, s-a constatat necesitatea completării 
şi modificării acestora, pentru a fi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, fapt adus la cunoştinţa dumneavoastră cu adresa nr. 
606134/23.02.2012. Din păcate, completările au fost transmise de dumneavoastră prin e-mail în data de 
07.03.2012 şi, ulterior, prin poştă. 
Totodată, potrivit prevederilor HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele depuse 
cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în şedinţa de autorizare numai dacă sunt 
complete, iar documentele ce fac obiectul completării dosarului se pot transmite prin poşta electronică 
sau prin fax, urmând ca acestea să fie depuse, în original până la data şedinţei în care urmează să fie 
analizată cererea respectivă. 
Având în vedere cele sus-precizate, vă comunicăm că membrii Comisiei întruniţi în şedinţa din data de 
08.03.2012 nu au analizat solicitările dumneavoastră, întrucât aceastea nu au fost completate în timp util, 
respectiv cu 3 zile înainte de data convocării Comisiei. 
La cele de mai sus, adăugăm faptul că prin Legea nr.291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 a fost aprobat pentru 
anul 2012 plafonul pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-
teritoriale, în sumă de 900 milioane lei. Acest plafon nu cuprinde finanţările rambursabile destinate 
refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază 
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi 
contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu încadrarea în plafonul anual aprobat. 
Întrucât în şedinţa din data de 08 martie 2012, plafonul de contractare aferent anului 2012 a fost angajat 
integral, Comisia avizează doar contractarea de finanţări rambursabile destinate: 
• refinanţării datoriei publice locale; 
• prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană; 
Având în vedere cele anterior precizate, vă restituim copiile documentaţiilor transmise şi vă asigurăm de 
întreaga noastră disponibilitate de cooperare în vederea soluţionării cererilor dumneavoastră de 
finanţare.” 
 
5. restituirea documentaţiilor primite, aflate în curs de completare, precum şi a celor care vor fi depuse 

de unităţile administrativ-teritoriale care solicită obţinerea avizului CAÎL pentru contractarea de 
finanţări rambursabile care intră sub incidenţa plafonului de contractare aprobat prin Legea nr. 
291/2011, plafon angajat integral prin autorizările de contractare emise de CAÎL, cu precizări 
similare celor comunicate Municipiului Timişoara şi Comunei Călineşti (judeţul Argeş). 
 

VI. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Consiliul Judeţean Alba, municipiile 
Ploieşti, Reghin, Iaşi, Tîrgu Mureş, Giurgiu şi Oradea, precum şi de Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, 
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 cazul notificării privind modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din creditul de la 
Raiffeisen Bank SA, transmisă de Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, membrii Comisiei au luat act de 
conţinutul acesteia şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea următorului răspuns către solicitant: 
„Prin Hotărârea nr. 1921/11.05.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) a avizat 
contractarea de către Sectorul 4 din Municipiul Bucureşti a unei finanţări rambursabile în valoare de 
50.000.000 lei, cu utilizare integrală în anul 2012. 
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Cu adresa nr. 4459/22.02.2012, înregistrată la registratura Ministerului Finanţelor Publice cu nr. 31127 
din data de 22.02.2012, notificaţi că „din motive tehnice Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a renunţat 
la executarea unor lucrări de investiţii prevăzute în HCL nr. 150/14.12.2010”. 
La cele de mai sus, adăugaţi că notificaţi Comisia „cu privire la modificările intervenite în Lista de 
Investiţii finanţate din linia de credit contractată şi aprobată, conform Anexei 1” şi transmiteţi anexat 
toate documentele necesare. Din documentele anexate notificării dumneavoastră rezultă că valoarea 
însumată a investiţiilor, pe care intenţionaţi să le realizaţi din finanţarea rambursabilă în valoare de 50 
milioane lei, este de doar 49.775.270 lei. Menţionăm că în notificarea dumneavoastră nu se precizează ce 
investiţii se intenţionează a fi realizate până la concurenţa valorii de 50 milioane lei.  
Din documentele transmise de Primăria Sectorului 4 în sprijinul notificării sus-menţionate reiese că 
obiectivele de investiţii ce se doresc a fi realizate din finanţarea rambursabilă în valoare de 50 milioane 
lei sunt cuprinse în programul multianual de investiţii „Reabilitare termică a 320 de blocuri în Sectorul 4 
al Municipiului Bucureşti 2012 – 2015”, pentru a cărui finanţare aţi solicitat autorizarea contractării unei 
finanţări rambursabile în valoare de 60 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii. În acest fel, o 
parte din finanţarea rambursabilă în valoare de 60 milioane euro, pentru a cărei contractare aţi solicitat 
avizul Comisiei, se suprapune cu finanţarea rambursabilă în valoare de 50 milioane lei, întrucât toate 
blocurile de locuinţe a căror reabilitare termică se doreşte a fi realizată din împrumutul în valoare de 50 
milioane lei se regăsesc în Anexa nr. 1 la HCL nr. 3/16.01.2012 şi pentru care Consiliul Local al 
Sectorului 4 a aprobat indicatorii tehnico-economici prin HCL nr.4/28.01.2010 şi HCL nr.48/27.05.2010. 
Luând în considerare notificarea transmisă şi cursurile de schimb lei/euro avute în vedere de 
dumneavoastră la stabilirea valorii în moneda euro a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi de 
Consiliul Local al Sectorului 4 pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe, rezultă că valoarea 
în moneda euro a listei de investiţii pe care intenţionaţi să le realizaţi din finanţarea rambursabilă în 
valoare de 50 milioane lei este de 11.643.037,37 euro.  
Având în vedere cele de mai sus, vă comunicăm că membrii Comisiei au luat act de notificarea 
dumneavoastră în cadrul şedinţei din data de 08 martie 2012, cu menţiunea că utilizarea sumei de 
224.730 lei, reprezentând diferenţa dintre valoarea aprobată prin Anexa la HCL nr.10/31.01.2012 şi 
valoarea totală a finanţării rambursabile (50.000.000 lei) va putea fi utilizată după notificarea prealabilă a 
Comisiei, conform prevederilor legale. De asemenea, membrii Comisiei au decis eliminarea sumei de 
11.643.037,37 euro din valoarea finanţării rambursabile pe care intenţionaţi să o contractaţi de la BEI şi 
pentru care Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat indicatorii tehnico-economici.”   
 
În legătură cu solicitarea DGFPJ Satu Mare, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, transmiterea 
următorului răspuns: 
„Având în vedere solicitarea dumneavoastră, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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, ca urmare a şedinţei Comisiei din 
data de 08.03.2012, precizăm că valoarea totală autorizată a împrumutului contractat de Municipiul Satu 
Mare de la UniCredit Ţiriac Bank S.A. este de 17.100.000 euro, întrucât:    

 adoptarea Hotărârii Comisiei nr. 1512/17.12.2009 s-a întemeiat pe documentaţia transmisă de 
Municipiul Satu Mare, conform prevederilor legale, invocate în preambulul hotărârii. Astfel, atât în 
Cererea pentru autorizarea denominării în euro şi suplimentării împrumutului intern contractat de la 
UniCredit Ţiriac Bank SA, în HCL nr. 242/07.12.2009 privind aprobarea denominării şi 
suplimentării împrumutului intern contractat de la UniCredit Ţiriac Bank SA, cât şi în proiectul 
Actului Adiţional la Contractul de credit semnat cu banca, se precizează că valoarea finanţării 
rambursabile rezultată din Denominarea şi suplimentarea în euro a împrumutului se referă la 
suplimentarea până la valoarea de 17.100.000 euro; 

 conform art. 63, alin. (7) „În scopul calculării limitei de îndatorare a bugetului local, împrumuturile 
acordate în valută vor fi luate în calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca 
Naţională a României la data efectuării calculului”. În cazul solicitării Municipiului Satu Mare, 
cursul de schimb lei/euro avut în vedere de unitatea administrativ-teritorială a fost de 4,2062, 
rezultând ca valoare de suplimentat până la concurenţa sumei de 17.100.000 euro valoarea aprobată 
prin Hotărârea Comisiei nr. 1512/17.12.2009, respectiv suma de 2.268.855 euro; 
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 Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de credit a fost semnat  la data de 28.01.2010, valoarea însumată 
a sumei denominate şi a celei suplimentate fiind de 17.100.000 euro; 

 în adresa dumneavoastră nr. 19126/06.02.2012, transmisă Comisiei, precizaţi că banca a comunicat 
în data de 06.04.2010, pe fax, Primăriei Municipiului Satu Mare, că denominarea în moneda euro a 
întregii facilităţi de credit a fost făcută la cursul de schimb de 4,08 lei/euro, „detaliu” pe care 
Municipiul Satu Mare nu l-a adus la cunoştinţa Comisiei. Cu toate acestea, valoarea totală a 
împrumutului a rămas aceeaşi, respectiv 17.100.000 euro; 

 conform copiei Actului Adiţional nr. 2 la Condiţiile Speciale de Creditare Contract de Credit, 
transmisă DGTDP de Municipiul Satu Mare în luna octombrie 2011 în baza prevederilor art. 62 
alin. (9) din Legea nr. 273/2006, prin care valoarea finanţării rambursabile se majorează de la 
17.100.000 euro la suma de 17.558.747,40 euro fără a fi solicitat şi obţinut, în prealabil, avizul 
Comisiei, conform art. 61, coroborat cu art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006; 

 la data de 27.01.2012, banca a transmis Primăriei Satu Mare adresa nr. 930408, prin care confirmă 
că suma disponibilă pentru utilizare la data de 29.01.2010 este de 1.810.107,58 euro, care, adăugată 
la suma deja utilizată, respectiv 15.289.892,42 euro, reprezintă valoarea finanţării rambursabile, şi 
anume 17.100.000 euro.”   

 
În ceea ce priveşte faptul că Instituţia Prefectului Judeţului Ilfov a solicitat Consiliului Judeţean Ilfov 
revocarea Hotărârilor nr. 1–33 adoptate de acesta în şedinţa din data de 06.02.2012, deci şi a Hotărârii 
Consiliului Judeţean Ilfov nr. 28/06.02.2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Ilfov nr. 116/2010 de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov nr. 187/2009 privind 
aprobarea contribuţiei Judeţului Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, la proiectul „Reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din Judeţul Ilfov”, privind aprobarea 
garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 1.336.822 euro, membrii Comisiei au 
hotărât, în unanimitate, amânarea luării unei decizii privind Cererea Consiliului Judeţean Ilfov pentru 
autorizarea garantării unui împrumut intern în valoare de 1.336.822 euro până la remedierea situaţiei 
semnalate de Instituţia Prefectului Ilfov şi transmiterea unei comunicări în acest sens Consiliului Judeţean 
Ilfov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


