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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 24.01.2012 

  
 
 
 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 24.01.2012: 
  
 
 

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 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 
2011 - 2014:    

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2011 - 
2014, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, 
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: 
 

Cofinanţare fonduri UE 

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) 

Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 

2011 1) 700,00 703,03 -3,03 1400 1.341,43 58,57 95,82 653,58 719,42 
2012 2) 900,00 0,00 900,00 1400 1.125,21 274,79 80,37   359,83 
2013 2) 800,00 0,00 800,00 1200 352,49 847,51 29,37   119,94 
2014 2) 800,00 0 800,00 1200 78,51 1.121,49 6,54   8,37 

NOTĂ:          
1) limite aprobate prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 
2) 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 2011, 2012 şi 2013, 
conform prognozei de toamnă elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (noiembrie 2011). Conform prognozei de toamnă 2011, media 
anuală a cursului de schimb lei/euro pentru 2011 a crescut de la 4,18 lei/euro la 4,24 lei/euro, fapt care a generat majorarea cu 3.034.979,30 
lei a sumei reprezentând echivalentul în lei pentru finanţările rambursabile exprimate în euro, a căror contractare a fost avizată de CAÎL în 
perioada 01.01.2011 - 09.09.2011.  
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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 

Perioada de finanţare 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator 

EUR RON Perioadă de 
graţie 

Perioadă de 
rambursare 

Rata dobânzii 
Comisioane 

1 

COMUNA LOAMNEŞ 
JUDEŢUL SIBIU 

Str. Principală nr. 203, CP 
557120. 

Tel./Fax: 0269 - 537 101 
primarialoamnes@ 

yahoo.com 
www.loamnessibiu.ro 

Proiect integrat: Reţea 
canalizare menajeră şi 
staţie de epurare loc. 
Mîndra şi Loamneş; 
prima înfiinţare de reţea 
pentru distribuţia apei în 
loc. Loamneş şi Mîndra; 
modernizare strada 
Moiste sat Alamor; 
organizarea festivalului de 
port şi dans tradiţional 
Măgura Loamneş în com 
Loamneş; centru pentru 
furnizarea de servicii şi 
asistenţă pentru persoane 
vârstnice Loamneş 
PNDR 

1268/616280/ 
21.12.2011 

CEC 
BANK 0,00 3.500.000 

trageri în 2012 - 25 ani 

ROBOR6M + 2,5% 
 
com.analiză: 400 lei 
com.acordare: 0,08% 

2 

COMUNA PUIEŞTI 
JUDEŢUL VASLUI 
Tel.: 0235 - 427 600 
Fax: 0235 - 247 630 

primariapuiesti@ 
gmail.com 

Proiect integrat: 
Modernizare DC97 - din 
DJ243 spre Călimăneşlti; 
aducţiune apă potabilă în 
loc. Puieşti; staţie de 
epurare şi colectoare 
canalizare menajeră în 
loc.Puieşti; construcţie 
creşă de copii - 
loc.Puieşti; renovare şi 
modernizare cămin 
cultural - Puieşti; 
conservarea 
patromoniului cultural; 
achiziţie buldoexcavator 
PNDR 

1270/616389/ 
27.12.2011 
completări 
605362/ 

12.01.2012 

CEC 
BANK 0,00 2.800.000 

trageri în 2012 1 lună 1 lună 

PR (7,4%) + 1,5% 
 
com.analiză: 400 lei 
com.gestiune: 1% flat 
com.ramb.anticip.: 1% 

3 COMUNA VOITINEL 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Proiect integrat cu 5 
acţiuni de investiţii: 

1271/616419/ 
28.12.2011 BCR 0,00 1.700.000 

trageri în 2012 3 luni 1 lună ROBOR3M + 3,75% 
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Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de finanţare 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator 

EUR RON Perioadă de 
graţie 

Perioadă de 
rambursare 

Rata dobânzii 
Comisioane 

Str. Principală nr. 239. 
Tel./Fax: 0230 - 412 224 

primaria_voitinel@ 
yahoo.com 

www.comunavoitinel.ro 

Modernizare drumuri 
comunale şi vicinale; 
reţele de canalizare 
menajeră şi staţie de 
epurare; alimentare cu apă 
potabilă; achiziţionare 
sistem audio şi lumini 
pentru festival Strînsura 
de Sf. Ilie; amenajare 
centru pentru informare şi 
sensibilizare a persoanelor 
victime ale violenţei în 
familie în com. Voitinel 
PNDR 

completări 
605276/ 

11.01.2012 

com.analiză: 500 lei 
com.acordare: 0,25% 
flat 
com.ramb.anticip.: 
2,5% în cazul refin. de 
la alte bănci 

4 

MUNICIPIUL 
CRAIOVA 

JUDEŢUL DOLJ 
Str. A. I. Cuza nr. 7, CP 

200585. 
Tel.: 0251 - 415 177 
Fax: 0251 - 415 222 

consiliulocal@ 
primariacraiova.ro 

www.primariacraiova.ro 

Craiova Water Park - 
complex agrement acvatic 
în Parcul Tineretului din 
mun. Craiova POR 

1273/616494/ 
29.12.2011 
completări 
605572/ 

19.01.2012 

HYPO 
NOE 
Gruppe 
Bank AG  

8.323.990 
trageri în 

2012: 
2.341.122 

2013: 
3.121.496 

2014: 
2.861.372 

0,00 3 ani 17 ani 

EURIBOR3M + 
4,25% 
 
com.acordare: 1% flat 
com.ramb. anticip.: 
2,5% în cazul refin. de 
la alte bănci 

5 

COMUNA TESLUI 
JUDEŢUL OLT 

Str. Principală nr. 28, CP 
237430. 

Tel.: 0249 - 467 701 
Fax: 0249 - 267 788 

primateslui@ yahoo.com 
www.primariateslui.ro 

Prima înfiinţare reţea 
publică de apă în satul 
Teslui şi prima înfiinţare 
reţea publică de apă uzată 
în satele Teslui şi 
Comaniţa, prima 
înfiinţare şi dotare a 
infrastructurii aferentă 
serviciilor sociale, centru 
de îngrijire copii, 
îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri de interes local şi 
conservarea 
monumentului istoric 
(fostul schit Deleni) în 
com. Teslui PNDR  

1274/605013/ 
03.01.2012 
completări 
605325/ 

11.01.2012  

BCR 0,00 863.834 
trageri în 2012 4 luni 1 lună 

ROBOR3M + 4,5% 
 
com.analiză: 500 lei 
com.acordare: 0,5% 
flat 
com.ramb.anticip.: 
2,5% în cazul refin. de 
la alte bănci 
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Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de finanţare 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator 

EUR RON Perioadă de 
graţie 

Perioadă de 
rambursare 

Rata dobânzii 
Comisioane 

6 

MUNICIPIUL DEJ 
JUDEŢUL CLUJ 
Str. 1 Mai nr. 2. 

Tel.: 0264 - 211 790 
Fax: 0264 - 212 388 

primaria@dej.ro 
www.primariadej.ro 

Modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului de spital 
din municipiul Dej 
POR 

1292/605446/ 
16.01.2012 
completări 
605705/ 

23.01.2012 

CEC 
BANK 0,00 1.800.000 

trageri în 2012 3 luni 1 lună ROBOR1M + 1% 

7 

COMUNA 
ORĂŞTIOARA DE SUS 

JUDEŢUL 
HUNEDOARA 

Orăştioara de Sus nr. 133, 
CP 337325. 

Tel.: 0254 - 246 650 
Fax: 0254 - 246 622 

primaria 
orastioaradesus@ 

yahoo.com 
www.orastioaradesus.ro 

Construire drumuri de 
acces la exploataţiile 
agricole din satele 
aparţinătoare com. 
Orăştioara de Sus 
PNDR 

1294/605562/ 
18.01.2012 BCR 0,00 900.000 

trageri în 2012 11 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 500 lei 
com.acordare: 4.000 
lei 
com.ramb.anticip.: 
2,5% flat, în cazul 
refin. de la alte bănci 

8 

COMUNA FORĂŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Tel.: 0230 - 536 710 
Fax: 0230 - 542 924 

secretariat@ 
primariaforasti.ro 

www.primariaforasti.ro 

Proiect integrat: 
modernizare drumuri; 
reţea canalizare ape uzate 
menajere şi staţie epurare 
în sistem centralizat şi 
extindere reţea apă în 
satele Manolea şi Boura; 
reabilitare, modernizare 
cămin cultrural şi 
înfiinţare muzeu; centru 
consiliere persoane 
împotriva violenţei 
domestice; achiziţionare 
utilaj pentru servicii 
publice în com. Forăşti 
PNDR 

1295/605575/ 
19.01.2012 

BCR 
suplimen-
tare credit 
de 
1.000.000 
lei  

0,00 300.000 
trageri în 2012 3 luni 1 lună 

ROBOR3M + 5,5% 
 
com.analiză: 500 lei 
com.acordare: 0,5% 
flat 
com.neutilizare: 2,5% 
com.ramb.anticip.: 
2,5% flat, în cazul 
refin. de la alte bănci 

9 

COMUNA CHIŞLAZ 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. Principală nr. 250, CP 
417180. 

Tel.: 0259 - 362 695 

Dezvoltare durabilă în 
mediul rural - strategii de 
dezvoltare locală pentru 
patru comune din jud. 
Bihor PODCA  

1297/605621/ 
19.01.2012 OTP Bank 0,00 435.000 

trageri în 2012 5 luni 1 lună 
ROBOR3M + 4% 
 
com.acordare: 1% flat 
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Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de finanţare 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 

documentaţiei 
Finanţator 

EUR RON Perioadă de 
graţie 

Perioadă de 
rambursare 

Rata dobânzii 
Comisioane 

Fax: 0259 - 362 569 
primaria.chislaz@ 

cjbihor.ro 
www.primaria-chislaz.ro 

TOTAL 

8.323.990
trageri în 

2012: 
2.341.122 

2013: 
3.121.496 

2014: 
2.861.372 

12.298.834
trageri în 

2012 

 

 
III. 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 Anexa nr. 1.  
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IV. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 
 

1. ORAŞUL HAŢEG, JUDEŢUL HUNEDOARA 
 
Cu Hotărârea nr. 2072/06.10.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea 
de către Oraşul Haţeg, Judeţul Hunedoara, a unei finanţări rambursabile în valoare de 2.500.000 lei 
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, “Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului 
integrat al Spitalului Orăşenesc Haţeg” şi “Reabilitarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ din corpurile C 
şi D şi baza sportivă a Colegiului Naţional I. C. Brătianu, oraş Haţeg, judeţul Hunedoara ”, derulate prin 
POR 2007-2013, Axa prioritară 3. 
 
Cu Notificarea nr. 7050/21.12.2011, Primăria Oraşului Haţeg aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost 
adoptată HCL nr. 121/14.12.2011 privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârea nr. 65/2011, prin 
care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu 
local a fost aprobată utilizarea sumei de 2.500.000 lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii 
„Modernizarea şi echiparea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc Haţeg”, derulat prin POR 
2007-2013, Axa prioritară 3. 
 
2. MUNICIPIUL PETROŞANI, JUDEŢUL HUNEDOARA 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1929/11.05.2011, Municipiul Petroşani a contractat o finanţare rambursabilă 
în valoare de 14.525.000 lei de la Banca Comercială Română SA, destinată realizării atât a unor 
obiective de investiţii care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cât şi a altor 
obiective de investiţii publice de interes local, cu următoarea utilizare: 
- în anul 2011: 6.345.000 lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării unor proiecte care 
beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană; 
- în 2012: 8.180.000 lei, din care 3.000.000 lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării unor 
proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
 
Cu Notificarea, înregistrată la registratura MFP cu nr. 10920/19.01.2012, se aduce la cunoştinţa CAÎL 
faptul că prin HCL nr. 2/2012 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii care a stat la 
baza avizului CAÎL de contractare a finanţării rambursabile sus-menţionate. Astfel, întrucât două dintre 
obiectivele de investiţii care beneficiau de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană au 
fost finalizate cu fonduri proprii din bugetul local, au fost eliminate din lista iniţială a obiectivelor de 
investiţii, în locul acestora fiind introdus un alt obiectiv care beneficiază de fonduri europene 
nerambursabile, şi anume „Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de 
specialitate al spitalului de Urgenţă Petroşani”. Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.            
 
3. COMUNA DRĂGUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
Comuna Drăguşeni este beneficiara unui contract de finanţare din fonduri europene nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, măsura 322, în valoarea de 9.165.335 lei, proiectul „Construirea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare al localităţii Drăguşeni”. Pentru cofinanţarea acestui proiect, Comuna 
Drăguşeni a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 2,5 milioane lei. La data de 31.12.2011, 
soldul creditului a fost de 1.317.274,50 lei, sumă pentru a cărei rambursare a fost prelungit termenul 
maturităţii până la data de 23.05.2012. Decontarea proiectului a fost stabilită a fi făcută în 5 tranşe. 
 
În vederea implementării în bune condiţii a proiectului, Comuna Drăguşeni a solicitat încasarea 
avansului de 10% de la APDRP, pentru care agenţia a solicitat emiterea unei scrisori de garanţie bancară 
în valoare de 2.016.210,90 lei. Termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară, emisă la data de 
21.12.2009, a fost stabilit pentru data de 24.12.2011. 
 
APDRP a refuzat să deconteze tranşa a V-a, declarand-o neeligibilă în data de 04.11.2011, notificând 
banca emitentă a scrisorii de garanţie, care, la rândul ei, a notificat, în data de 21.11.2011, Comuna 
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Drăguşeni că scrisoarea de garanţie urmează a fi executată. Comuna Drăguşeni a solicitat, printr-un 
memoriu depus la APDRP în data de 24.11.2011, prelungirea contractului până la data de 23.03.2012, 
solicitare la care nu a primit incă răspuns. Ca atare, banca a executat scrisoarea de garanţie în valoare de 
2.016.210,90 lei, care s-a transformat în credit pe termen scurt cu scadenţa la data de 07.12.2012.  
 
Proiectul finanţat prin măsura 322 a fost finalizat la data de 01.08.2011, când s-a întocmit procesul verbal 
de recepţie. 
 
V. 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 - 2014.  
 
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, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 
 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

COMUNA LOAMNEŞ 
JUDEŢUL SIBIU 

Str. Principală nr. 203, CP 557120. 
Tel./Fax: 0269 - 537 101 

primarialoamnes@yahoo.com 
www.loamnessibiu.ro 

Proiect integrat: Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare loc. Mîndra şi Loamneş; 
prima înfiinţare de reţea pentru distribuţia 
apei în loc. Loamneş şi Mîndra; modernizare 
strada Moiste sat Alamor; organizarea 
festivalului de port şi dans tradiţional Măgura 
Loamneş în com Loamneş; centru pentru 
furnizarea de servicii şi asistenţă pentru 
persoane vârstnice Loamneş 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA PUIEŞTI 
JUDEŢUL VASLUI 
Tel.: 0235 - 427 600 
Fax: 0235 - 247 630 

primariapuiesti@gmail.com 

Proiect integrat: Modernizare DC97 - din 
DJ243 spre Călimăneşlti; aducţiune apă 
potabilă în loc. Puieşti; staţie de epurare şi 
colectoare canalizare menajeră în loc.Puieşti; 
construcţie creşă de copii - loc.Puieşti; 
renovare şi modernizare cămin cultural - 
Puieşti; conservarea patromoniului cultural; 
achiziţie buldoexcavator 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA VOITINEL 
JUDEŢUL SUCEAVA 
Str. Principală nr. 239. 

Tel./Fax: 0230 - 412 224 
primaria_voitinel@yahoo.com 

www.comunavoitinel.ro 

Proiect integrat cu 5 acţiuni de investiţii: 
Modernizare drumuri comunale şi vicinale; 
reţele de canalizare menajeră şi staţie de 
epurare; alimentare cu apă potabilă; 
achiziţionare sistem audio şi lumini pentru 
festival Strînsura de Sf. Ilie; amenajare 
centru pentru informare şi sensibilizare a 
persoanelor victime ale violenţei în familie în 
com. Voitinel 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 

Str. A. I. Cuza nr. 7, CP 200585. 
Tel.: 0251 - 415 177 
Fax: 0251 - 415 222 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

Craiova Water Park - complex agrement 
acvatic în Parcul Tineretului din mun. 
Craiova 
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 

5 

COMUNA TESLUI 
JUDEŢUL OLT 

Str. Principală nr. 28, CP 237430. 
Tel.: 0249 - 467 701 
Fax: 0249 - 267 788 

primateslui@yahoo.com 
www.primariateslui.ro 

Prima înfiinţare reţea publică de apă în satul 
Teslui şi prima înfiinţare reţea publică de apă 
uzată în satele Teslui şi Comaniţa, prima 
înfiinţare şi dotare a infrastructurii aferentă 
serviciilor sociale, centru de îngrijire copii, 
îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes 
local şi conservarea monumentului istoric 
(fostul schit Deleni) în com. Teslui 
PNDR  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

MUNICIPIUL DEJ 
JUDEŢUL CLUJ 
Str. 1 Mai nr. 2. 

Tel.: 0264 - 211 790 
Fax: 0264 - 212 388 

primaria@dej.ro 
www.primariadej.ro 

Modernizarea şi echiparea ambulatoriului de 
spital din municipiul Dej 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 

COMUNA 
ORĂŞTIOARA DE SUS 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
Orăştioara de Sus nr. 133, CP 

337325. 
Tel.: 0254 - 246 650 
Fax: 0254 - 246 622 

primaria orastioaradesus@ 
yahoo.com 

www.orastioaradesus.ro 

Construire drumuri de acces la exploataţiile 
agricole din satele aparţinătoare com. 
Orăştioara de Sus 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

COMUNA FORĂŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Tel.: 0230 - 536 710 
Fax: 0230 - 542 924 

secretariat@primariaforasti.ro 
www.primariaforasti.ro 

Proiect integrat: modernizare drumuri; reţea 
canalizare ape uzate menajere şi staţie 
epurare în sistem centralizat şi extindere reţea 
apă în satele Manolea şi Boura; reabilitare, 
modernizare cămin cultrural şi înfiinţare 
muzeu; centru consiliere persoane împotriva 
violenţei domestice; achiziţionare utilaj 
pentru servicii publice în com. Forăşti 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

COMUNA CHIŞLAZ 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. Principală nr. 250, CP 417180. 
Tel.: 0259 - 362 695 
Fax: 0259 - 362 569 

primaria.chislaz@cjbihor.ro 
www.primaria-chislaz.ro 

Dezvoltare durabilă în mediul rural - strategii 
de dezvoltare locală pentru patru comune din 
jud. Bihor 
PODCA  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
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. 2. 
 
IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Municipiul Petroşani şi Oraşul Haţeg, 
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 Drăguşeni, membrii Comisiei au luat act de 
conţinutul acesteia şi au decis sesizarea Direcţiei Generale de Control Fiscal din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală pentru constatarea încheierii contractului de credit pe termen scurt fără 
avizul Comisiei, având în vedere următoarele precizări care să fie comunicate respectivei autorităţi 
locale: 
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- pentru derularea proiectului „Construirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al localităţii 
Drăguşeni”, Comuna Drăguşeni a contractat, în anul 2009, cu avizul Comisiei, o finanţare 
rambursabilă de la Banca Comercială Română SA. Întrucât din bugetul local nu s-a putut acoperi 
plata TVA aferentă lucrărilor executate în cadrul proiectului, Comuna Drăguşeni a solicitat APDRP 
încasarea avansului prevăzut în contractul de finanţare al măsurii, operaţiune condiţionată de 
prezentarea unei scrisori de garanţie bancară. BCR a emis, în data de 21.12.2009, o scrisoare de 
garanţie bancară în valoare de 2.016.210,90 lei, valabilă până la data de 24.12.2011; 

- anterior emiterii scrisorii de garanţie bancară de către BCR, Comuna Drăguşeni a solicitat Comisiei, 
cu adresa nr. 974/22.10.2009, precizări legate de necesitatea obţinerii avizului acesteia pentru 
contractarea scrisorii de garanţie bancară. În răspunsul la solicitarea Comunei Drăguşeni, transmis cu 
adresa nr. 510050/30.10.2009 a Direcţiei Generale de Trezorerie şi Datorie Publică din MFP, s-a 
comunicat faptul că eliberarea scrisorilor de garanţie bancară nu intră sub incidenţa art. 61 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, necesitatea 
obţinerii avizului Comisiei apărând doar în cazul executării scrisorii de garanţie bancară, iar sumele 
plătite de bancă în temeiul scrisorii s-ar transforma în credit 

- cu adresa nr. 43/12.01.2012, Comuna Drăguşeni a notificat Comisia că scrisoarea de garanţie bancară 
emisă de BCR a fost executată în data de 08.12.2011, aceasta transformându-se în credit pe termen 
scurt. Conform adresei menţionate, banca a informat Comuna Drăguşeni asupra intenţiei de executare 
silită a scrisorii de garanţie încă din data de 21.11.2011. 

 


