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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 06.10.2011 

  
 
 
 La şedinţă au participat: 
 
 
  Din partea Ministerului Finanţelor Publice:  
 
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat 
 
- Angela CARABAŞ – director general                                                                                                   absentă               
 
- Florinela Boni CUCU – director general adjunct  
 
- Valentin MAVRODIN – director general 
 
- Marin COJOC – director general adjunct                                                                                            absent 
 
- Denisa Gabriela SARU – şef serviciu                                                                                                                
 
- Marinica RUSU – şef serviciu                                                                                                          absent                      
 

  Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: 

 
- Gheorghe EMACU – secretar de stat                                                                                                  absent 
 
- Daniel Iustin MARINESCU – director                                                                                                absent                  

 
            Din partea structurilor asociative ale administraţiei publice locale: 

 
- Emil DRĂGHICI – preşedintele Asociaţiei Comunelor din România                                                                         
 
- Ionel CHIRIŢĂ – preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România                                           
 
- Tudor PENDIUC – reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România                                             absent               
 
- Gheorghe BUNEA STANCU – membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România    absent 
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Ordinea de zi din data de 06.10.2011: 
  

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

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

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

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) 700,00 700,00 0,00 1400 1.400,00 0,00 100,00 495,70 649,77 
2012 2) 900,00 0,00 900,00 1400 1.047,63 352,37 74,83   223,41 
2013 2) 800,00 0,00 800,00 1200 349,96 850,04 29,16   89,90 

NOTĂ:          
1) limite aprobate prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar; 
2) limite prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2013, aprobată de Guvern în 15.09.2010;  
3) echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2011, 2012 şi 2013, 
conform prognozei elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (mai 2011). 

 
II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte 

care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor: 
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 

ORAŞUL HAŢEG 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Str. Piaţa Unirii nr. 6, CP 

335500. 
Tel.: 0254 - 770 273 
Fax: 0254 - 777 756 

primaria.hateg@ 
yahoo.com 

secretariatph@rdslink.ro 

Reabilitarea şi dotarea 
spaţiilor de învăţământ 
din corpurile C şi D şi 
baza sportivă a Colegiului 
Naţional IC Brătianu 
POR  
Modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului integrat al 
Spitalului Orăşenesc 
Haţeg POR 

1072/609174/ 
12.05.2011 
completări 
610048/ 

08.06.2011 
613130/ 

19.09.2011 

BRD GSG 0,00 2.500.000 
trageri în 2011 3 ani 7 ani 

ROBOR1M + 3%  
 
com.iniţial angajam.: 
1% flat 
com.gestiune: 0,1% 
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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 

2 

COMUNA COZMEŞTI 
JUDEŢUL IAŞI 

Tel.: 0232 - 413 444 
Fax: 0232 - 413 551 

clcozmesti@yahoo.com 
www.cozmesti.iasinet.ro 

Plată TVA Proiect 
integrat: modernizare 
infrastructură, 
îmbunătăţire servicii şi 
protejare patromoniu 
cultural în comuna 
Cozmeşti; reabilitare 
bibliotecă în satul 
Cozmeşti; Festivalul 
Fanfarelor în comuna 
Cozmeşti PNDR 

1172/612655/ 
05.09.2011 BCR 0,00 2.494.498 

trageri în 2011 1 lună 3 luni 
(15.12.2011) 

ROBOR1M + 3,5% 
 
com.analiză: 100 lei 
com.gestiune: 0,3% 
flat 

3 

COMUNA BALTA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
Tel./Fax: 0252 - 388 001 

clbalta@sejmh.ro 

Modernizarea 
infrastructurii din comuna 
Balta PNDR 

1175/612708/ 
06.09.2011 
completări 
13.09.2011 

BCR 0,00 598.445,04 
trageri în 2011 9 luni 1 lună 

(31.05.2012) 

ROBOR3M + 3,5% 
 
com.analiză: 100 lei 
com.gestiune: 0,13% 
flat 

4 

COMUNA DOLJEŞTI 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Sat Doljeşti, CP 617160. 
Tel./Fax: 0233 - 780 514 

primcomdoljesti@ 
yahoo.com 

Extindere sistem 
alimentare cu apă curentă; 
înfiinţare sistem de 
canalizare ape uzate; 
înfiinţare şi dotare spaţiu 
destinat elevilor înscrişi în 
programul educaţional 
"after school" şi 
manifestare tradiţională 
pentru cinstirea 
domnitorului Ştefan cel 
Mare şi Sfânt în comuna 
Doljeşti PNDR 

1183/612875/ 
12.09.2011 
completări 
613526/ 

03.10.2011 

BCR 0,00 1.100.000 
trageri în 2011 5 luni 1 lună 

(28.02.2012) 

ROBOR3M + 3,5% 
 
com.analiză: 100 lei 
com.acordare: 0,25% 
flat 
com.ramb.anticip.: 1% 
flat în cazul ramb. din 
surse proprii, 2% flat 
în cazul refin. de la 
alte bănci 

5 

ORAŞUL ZLATNA 
JUDEŢUL ALBA 

Str. Calea Moţilor nr. 12, 
CP 516100. 

Tel.: 0258 - 856 337 
Fax: 0258 - 856 583 

bfcit@primariazlatna.ro 

Reabilitare şi modernizare 
străzi în oraşul Zlatna şi 
localităţile aparţinătoare 
POR 

1185/612955/ 
14.09.2011 BCR 0,00 810.000 

trageri în 2011 2 ani 10 ani 

ROBOR6M + 2% 
 
com.gestiune: 0,5% 
flat 
com.ramb.anticip.: 2% 
flat în cazul refin. de 
la alte bănci 

6 

COMUNA TOMEŞTI 
JUDEŢUL TIMIŞ 

Str. Principală nr. 46. 
Tel./Fax: 0256 - 364 114 

primaria.tomesti@ 

Proiect integrat: 
Modernizare drumuri 
comunale şi străzi în 
comună; Reabilitare Casă 
de Cultură, conservare şi 

1189/613258/ 
22.09.2011 

CEC 
BANK 0,00 2.500.000 

trageri în 2011 15 luni 1 lună 

ROBOR6M + 3,5% 
 
com.analiză: max. 400 
lei 
com.gestiune: 1%  



pagina 4 din 14 

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 

yahoo.com valorificare patrimoniu 
cultural în comună; 
Înfiinţare, dotare şi 
împrejmuire After School 
şi reabilitare grădiniţă în 
localitatea Colonia 
Fabricii, comuna Tomeşti
PNDR 

com.refin.: 2% 
com.ramb. anticip.: 
1% 

7 

COMUNA 
STRÂMTURA 

JUDEŢUL 
MARAMUREŞ 

Str. Principală nr. 375. 
Tel.: 0262 - 332 092 
Fax: 0262 - 332 283 
petrumihnea_19@ 

yahoo.com 

Proiect integrat: 
Modernizare şi reabilitare 
uliţe şi drumuri, reţea de 
canalizare şi staţie 
epurare, modernizare şi 
reabilitare cămin cultural 
în comuna Strâmtura 
PNDR 

1190/613259/ 
22.09.2011 
completări 
613486/ 

30.09.2011 

Unicredit 
Ţiriac 
Bank 

500.000 
trageri în 2011 0,00 5 luni 1 lună 

EURIBOR1M + 2,5% 
 
com.acordare: 0,35% 
flat  
com.ramb.anticip.: 
2,5% în cazul refin. de 
la altă bancă 

8 

COMUNA NOJORID 
JUDEŢUL BIHOR 

Sat Nojorid nr. 103/A 
Tel.: 0259 - 393 194 
Fax: 0259 - 393 192 
primaria.nojorid@ 

cjbihor.ro 

Prefinanţare proiect 
"Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport 
rutier la nivelul rural al 
zonei transfrontaliere 
reprezentată de comunele 
Nojorid şi Nagyrabe" 
Programul de cooperare 
transfrontalieră 
Ungaria-România 2007 - 
2013  

1192/613337/ 
26.09.2011 
completări 
613504/ 

03.10.2011 

BCR 0,00 

2.100.000 
trageri în  

2011: 
1.050.000 

2012: 
3.800.000 

9 luni 15 luni 

ROBOR6M + 2% 
 
com.analiză: 150 lei 
com.gestiune: 0,1% 
flat 

9 

ORAŞUL BUŞTENI 
JUDEŢUL PRAHOVA 
B-dul Libertăţii nr. 91 
Tel.: 0244 - 322 005 
Fax: 0244 - 320 752 

primabus@yahoo.com 

Suplimentare finanţare 
rambursabilă în valoare 
de 1 milion euro pentru 
cofinanţare Modernizarea 
infrastructurii şi creşterea 
calităţii serviciilor 
turistice staţiunea Buşteni 
POR 2007 - 2013 

1193/613382/ 
27.09.2011 
completări 
03.10.2011 

BCR 500.000 
 trageri în 2011 0,00 2 ani  17 ani  

EURIBOR1M + 3,4% 
 
com.gestiune: 0,60% 
flat 

10 

MUNICIPIUL BACĂU 
JUDEŢUL BACĂU 

Str. Mărăşeşti nr. 6, CP 
600017. 

Tel.: 0234 - 581 849 

cofinanţare cheltuieli 
neeligibile 
"Managementul integrat 
al deşeurilor în 
Municipiul Bacău"  

1200/613458/ 
29.09.2011 

BCR SA 
(suplimen-
tare credit 
de 
83.543.040 

0,00 4.000.000 
trageri în 2011 2 ani 16 ani 

ROBOR3M + 4,5%  
 
com.gestiune: 0,25% 
flat 
com.ramb.anticip.: 2% 
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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: 0234 - 588 757 
primaria@ 

primariabacau.ro 
www.primaria bacau.ro 

ISPA lei) flat 

11 

COMUNA LESPEZI 
JUDEŢUL IAŞI 

Tel.: 0232 - 732 975 
Fax: 0232 - 715 454 

primarialespezi@ 
yahoo.com 

Proiect integrat: 
Modernizarea 
infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor 
şi protejarea patrimoniului 
cultural în comuna 
Lespezi PNDR 

1198/613459/ 
29.09.2011 
completări 
03.10.2011 

BRD GSG 0,00 

2.500.000 
trageri în 

 2011: 
1.191.240 

2012: 
1.308.760 

- 12 luni 

ROBOR1M + 2,5% 
 
com. angajament: 0,1 
% flat 

12 

COMUNA 
STOLNICENI-

PRĂJESCU 
JUDEŢUL IAŞI 

Tel.: 0232 - 767 133 
Fax: 0232 - 711 350 

primarie@stolniceni.ro 

Înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă în 
comună; Înfiinţare sistem 
de canalizare şi staţie de 
epurare; Reabilitare şi 
modernizare DC 112; 
Construire grădiniţă cu 
program normal în sat 
Cozmeşti; Reabilitare şi 
modernizare "Casa 
Tineretului" PNDR 

1199/613502/ 
03.10.2011 BCR 0,00 2.400.000 

trageri în 2011 1 lună 9 luni 
(15.07.2012) 

ROBOR1M + 2,4% 
 
com.analiză: 100 lei 
com.gestiune: 0,1% 

13 

COMUNA 23 AUGUST 
JUDEŢUL 

CONSTANŢA 
Str. George Călinescu nr. 

50, CP 907005. 
Tel./Fax: 0241 - 733 018 

www.primaria23august.ro 

Reabilitare şi extindere 
şcoală cu clasele I-VIII, 
loc. Dulceşti, com. 23 
August 
Reabilitare şi extindere 
şcoală cu clasele I-VIII, 
loc. Moşneni, com. 23 
August POR 

1201/613549/ 
04.10.2011 

CEC 
BANK 0,00 3.350.000 

trageri în 2011 1 an 9 ani ROBOR3M + 2,25% 

14 

COMUNA DAGÎŢA 
JUDEŢUL IAŞI 

Sat Dagîţa. 
Tel./Fax: 0232 - 325 511 

primariadagita@ 
yahoo.com 

Alimentare cu apă în 
sistem centralizat în sat 
Dagîţa şi sat Mănăstirea, 
com. Dagîţa; construire 
sistem de canalizare şi 
staţie de epurare a apelor 
uzate în satul Dagîţa 
PNDR 

1202/613608/ 
05.10.2011 

BC 
Carpatica 0,00 1.100.000 

trageri în 2011 5 luni 1 lună 

ROBOR1M + 5,5% 
 
com.acordare: 0,9%  
com.gestiune: 0,07% 
com.neutilizare: 0,5%  
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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 

15 

COMUNA SÎNPAUL 
JUDEŢUL CLUJ 

Str. Principală nr. 195. 
Tel.: 0264 - 282 810 
Fax: 0264 - 282 805 

www.primariasinpaul.ro 

Proiect integrat de apă şi 
canalizare pentru satele 
Berindu şi Mihăieşti, 
com. Sînpaul PNDR 

1203/613612/ 
05.10.2011 BRD GSG 0,00 880.000 

 trageri în 2011 8 luni 1 lună 

ROBOR1M + 2,75% 
 
com.acordare: 0,4%  
com.gestiune: 0,02% 
com.neutilizare: 0,5%  

TOTAL 1.000.000 
trageri în 2011 

26.332.943,04
trageri în 

2011: 
23.974.183,04 

2012: 
5.108.760,00 

 

  
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate atât în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 

37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 
cuprinse în Anexa nr. 1.   
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IV. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 
 
1. MUNICIPIUL BOTOŞANI, JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
Prin Hotărârile nr.1615/17.08.2010, nr.1731/10.09.2010 şi nr.1781/ 18.11.2010, Comisia de autorizare a 
împrumuturilor locale a avizat contractarea de către Municipiul Botoşani a unor finanţări rambursabile, 
în valoare totală de 30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, precum şi 
pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
În baza hotărârilor CAÎL menţionate, Municipiul Botoşani a încheiat, cu Intesa Sanpaolo România SA, 
Contractele de credit nr. 31/06.09.2010 pentru pre/cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, în valoare de 18.800.000 lei, şi respectiv, nr. 36/11.11.2010 
pentru realizarea unor obiective publice de interes local, în valoare de 11.200.000 lei.   
 
Cu Notificarea nr.18119/08.09.2011, Primăria Municipiului Botoşani aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că 
a fost adoptată Hotărârea nr.276/07.09.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de 
investiţii. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu s-a aprobat disponibilizarea sumei de 2.476.000 lei 
de la unele obiective de investiţii finanţate în baza Contractului de credit nr.36/11.11.2010 şi 
redistribuirea acesteia pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ce beneficiază de finanţare 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în cadrul listei de investiţii aprobate iniţial şi fără a fi 
modificată valoarea împrumutului.  
 
2. 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.16858/13.09.2011, retransmisă cu completări în dată de 22.09.2011, Primăria 
Municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 
268/31.08.2011 privind modificarea HCL nr. 37/2010 privind aprobarea contractării unui împrumut 
intern în valoare de 172.000 mii lei (40.000 mii euro) modificată prin HCL nr.53/2011. Prin adoptarea 
acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul 
menţionat, prin introducerea unui nou obiectiv „Achiziţionare 50 autobuze transport urban pentru 
RATPP” şi redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii. 
     
3. MUNICIPIUL CAREI, JUDEŢUL SATU MARE 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1840/14.01.2011, Municipiul Carei a semnat Contractul de credit nr. 
RQ11020823463878/01.03.2011, încheiat cu CEC Bank - Agenţia Carei. Valoarea finanţării 
rambursabile este de 5.120.134,05 lei, cu utilizare integrală în anul 2011, conform Hotărârii CAÎL nr. 
2001/28.07.2011. 
 
Cu Notificarea nr. 11076/08.09.2011, Municipiul Carei aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr. 
108/2011 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru a căror realizare a fost 
contractată finanţarea rambursabilă sus-menţionată prin: 

 eliminarea unor obiective de investiţii (str. Gh. Şincai) din lista obiectivelor de investiţii, rezultând 
o economie în valoare de 85.470,70 lei; 

 reducerea valorii alocate realizării unui număr de 10 străzi, rezultând o economie în valoare de 
207.000,25 lei; 

 majorarea valorii alocate realizării unei străzi (str. Independenţei), cu suma de 7.805,50 lei; 
 introducerea a trei obiective noi de investiţii (realizare studiu de fezabilitate „Reabilitarea 

ambulatorului de specialitate integrat al Spitalului Municipal Carei”, cu suma de 27.859 lei; 
reabilitare carosabil prin împietruire a unui număr de 20 de străzi, cu suma de 165.136 lei; 
renaşterea centrului istoric „Steaua de Aur”, cu suma de 91.670,45 lei).  

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
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4. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1362/21.08.2009, Municipiul Sfântu Gheorghe a contractat de la CEC BANK 
SA o finanţare rambursabilă în valoare de 2 milioane lei, cu utilizare integrală în anul 2010. 
 
Cu Notificarea nr. 613210/21.09.2011, Municipiul Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa CAÎL că din 
finanţarea rambursabilă sus-menţionată a fost utilizată suma de 1.849.985,19 lei. Data scadenţei finale 
este 31.12.2011, însă, datorită redirecţionării resurselor bugetare pentru finanţarea unor lucrări prioritare, 
Consiliul Local a aprobat, prin Hotărârea nr. 181/28.11.2011, prelungirea valabilităţii liniei de finanţare 
până la data de 20.12.2012. Conform situaţiilor întocmite şi transmise de Municipiul Sfântu Gheorghe, 
extinderea datei limită a valabilităţii finanţării rambursabile nu conduce la creşterea gradului de 
îndatorare peste limita prevăzută de lege. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată şi nu vor 
mai fi efectuate alte trageri. 
 
5. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1909/05.04.2011, Judeţul Călăraşi a contractat o finanţare rambursabilă de la 
BCR SA, în valoare de 20.000.000 lei, destinată realizării unor investiţii publice de interes judeţean care 
beneficiază de fonduri europene de la Uniunea Europeană, prin POR 2007 - 2013. Comisia a autorizat 
utilizarea finanţării, după cum urmează: 
- în anul 2011: 6.200.000 lei; 
- în anul 2012: 6.200.000 lei; 
- în anul 2013: 6.200.000 lei; 
- în anul 2014: 1.400.000 lei. 
 
Cu Notificarea nr. 9766/22.09.2011, Judeţul Călăraşi aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCJ nr. 
104/22.09.2011 a fost aprobată modificarea listei de investiţii prin redistribuirea sumei de 2.500.000 lei 
din finanţarea rambursabilă sus-menţionată între obiectivele de investiţii. Valoarea finanţării 
rambursabile rămâne nemodificată. 
 
6. COMUNA AŢEL, JUDEŢUL SIBIU 
 
Referitor la finanţarea rambursabilă în valoare de 377.532 lei, contractată de Comuna Aţel de la MKB 
ROMEXTERRA BANK SA, în baza Hotărârii CAÎL nr. 641/12.07.2007, Comuna Aţel prezintă 
Comisiei solicitarea băncii de a fi adăugate, pe lângă garanţia actuală: 
- veniturile proprii prezente şi viitoare şi disponibilităţile conturilor ce urmează a fi încasate din 
conturile de la trezorerie; 
- veniturile proprii prezente şi viitoare şi disponibilităţile conturilor deschise la MKB ROMEXTERRA 
BANK; 
- bilet la ordin emis de Primăria Aţel şi avalizat de primar; 
- bilet la ordin emis de Primăria Aţel şi avalizat de contabil. 
 
Faţă de solicitarea finanţatorului, transmisă de Comuna Aţel, precizăm următoarele: 

 potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, execuţia de casă a bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale se efectuează prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, iar pentru împrumuturile 
contractate, altele decât cele din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, 
autorităţile administraţiei publice locale îşi pot deschide conturi la băncile comerciale, în vederea 
derulării acestora; 

 în plus, potrivit art. 63 alin. (1) din aceeaşi lege, împrumuturile contractate de unităţile 
administrativ-teritoriale, precum şi cele contractate de operatorii economici şi de serviciile publice 
din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii; 

 avizul favorabil privind contractarea finanţării rambursabile sus-menţionate a fost acordat în 
conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare la momentul autorizării; 
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 conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, primarul, în calitate de autoritate executivă, reprezintă unitatea 
administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 
române ori străine, precum şi în justiţie. Deci primarul reprezintă Comuna Aţel în raporturile cu 
terţii în calitate de autoritate executivă a administraţiei publice locale, nu ca persoană fizică.   

 
V. DIVERSE 
- Aspecte legale privind garantarea de către Sectorul 6 Municipiul Bucureşti a unui credit care 
urmează a fi contractat de Administraţia Pieţelor Sector 6 pentru Reamenajare Piaţa Valea Ialomiţei, 
Modernizare Piaţa Chilia Veche şi Reamenjare Piaţa Drumul Taberei;  
- cererea Comunei Gura Râului, judeţul Sibiu, pentru autorizare efectuare de trageri;  
- Oraşul Voluntari, judeţul Ilfov: transmitere act adiţional la contract de credit BCR. 
 
VI. Intâlnire cu reprezentanţii principalelor bănci comerciale care au în portofoliul de clienţi 

unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale   
 
Cu adresa MFP nr. 613204/21.09.2011 au fost invitaţi să participe la discuţii cu membrii CAÎL, în 
această şedinţă, reprezentanţii următoarelor bănci comerciale, care au acordat credite 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale: CEC BANK SA, BCR SA, BRD-GSG SA, 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA, RAIFFEISEN BANK SA şi BANCA TRANSILVANIA SA.  
 
Subiectele propuse pentru a fi discutate, de interes pentru comunităţile locale şi pentru bănci, sunt:  
1. Dificultăţile întâmpinate în cadrul procesului de creditare al autorităţilor administraţiei publice locale; 
2. Reiterarea solicitării adresate băncilor de a semna contracte de credit sau de garantare cu unităţile/ 
subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul prealabil al CAÎL (având în vedere cadrul legal în 
vigoare referitor la: 

a. obligativitatea contractării sau garantării de finanţări rambursabile de către unităţile/ 
subdiviziunile administrativ-teritoriale numai după obţinerea avizului CAÎL; 

b. obligativitatea autorizării atât a contractării de finanţări rambursabile noi – credite bancare, 
credite furnizor şi contracte de leasing financiar – , cât şi a efectuării de trageri din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, cu încadrarea în plafoanele anuale 
aprobate în condiţiile legii; aceste plafoane necuprinzând finanţările rambursabile destinate 
refinanţării datoriei publice locale şi pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană.) 

 
 

* 
* * 

 
Membrii Comisiei, prezenţi la şedinţă, au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma prezentată 

ca proiect de către secretariat şi cu analizarea cererilor de autorizare înscrise pe ordinea de zi. 
 
I. Membrii Comisiei au luat notă de valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de 
noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2011 - 2013.  
 
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare 
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

ORAŞUL HAŢEG 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Str. Piaţa Unirii nr. 6, CP 335500. 
Tel.: 0254 - 770 273 
Fax: 0254 - 777 756 

primaria.hateg@yahoo.com 
secretariatph@rdslink.ro 

Reabilitarea şi dotarea spaţiilor de 
învăţământ din corpurile C şi D şi baza 
sportivă a Colegiului Naţional IC 
Brătianu POR  
Modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului integrat al Spitalului 
Orăşenesc Haţeg POR 

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

Decizia luată 

2 

COMUNA COZMEŞTI 
JUDEŢUL IAŞI 

Tel.: 0232 - 413 444 
Fax: 0232 - 413 551 

clcozmesti@yahoo.com 
www.cozmesti.iasinet.ro 

Plată TVA Proiect integrat: modernizare 
infrastructură, îmbunătăţire servicii şi 
protejare patromoniu cultural în comuna 
Cozmeşti; reabilitare bibliotecă în satul 
Cozmeşti; Festivalul Fanfarelor în 
comuna Cozmeşti PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 
COMUNA BALTA 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 
Tel./Fax: 0252 - 388 001 

clbalta@sejmh.ro 

Modernizarea infrastructurii din comuna 
Balta PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA DOLJEŞTI 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Sat Doljeşti, CP 617160. 
Tel./Fax: 0233 - 780 514 

primcomdoljesti@yahoo.com 

Extindere sistem alimentare cu apă 
curentă; înfiinţare sistem de canalizare 
ape uzate; înfiinţare şi dotare spaţiu 
destinat elevilor înscrişi în programul 
educaţional "after school" şi manifestare 
tradiţională pentru cinstirea 
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt în 
comuna Doljeşti PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

ORAŞUL ZLATNA 
JUDEŢUL ALBA 

Str. Calea Moţilor nr. 12, CP 516100. 
Tel.: 0258 - 856 337 
Fax: 0258 - 856 583 

bfcit@primariazlatna.ro 

Reabilitare şi modernizare străzi în 
oraşul Zlatna şi localităţile aparţinătoare
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

COMUNA TOMEŞTI 
JUDEŢUL TIMIŞ 

Str. Principală nr. 46. 
Tel./Fax: 0256 - 364 114 

primaria.tomesti@yahoo.com 

Proiect integrat: Modernizare drumuri 
comunale şi străzi în comună; 
Reabilitare Casă de Cultură, conservare 
şi valorificare patrimoniu cultural în 
comună; Înfiinţare, dotare şi 
împrejmuire After School şi reabilitare 
grădiniţă în localitatea Colonia Fabricii, 
comuna Tomeşti PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 

COMUNA STRÂMTURA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

Str. Principală nr. 375. 
Tel.: 0262 - 332 092 
Fax: 0262 - 332 283 

petrumihnea_19@yahoo.com 

Proiect integrat: Modernizare şi 
reabilitare uliţe şi drumuri, reţea de 
canalizare şi staţie epurare, modernizare 
şi reabilitare cămin cultural în comuna 
Strâmtura PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

COMUNA NOJORID 
JUDEŢUL BIHOR 

Sat Nojorid nr. 103/A 
Tel.: 0259 - 393 194 
Fax: 0259 - 393 192 

primaria.nojorid@cjbihor.ro 

Prefinanţare proiect "Îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport rutier la 
nivelul rural al zonei transfrontaliere 
reprezentată de comunele Nojorid şi 
Nagyrabe" 
Programul de cooperare 
transfrontalieră Ungaria-România 
2007 - 2013  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

ORAŞUL BUŞTENI 
JUDEŢUL PRAHOVA 
B-dul Libertăţii nr. 91 
Tel.: 0244 - 322 005 
Fax: 0244 - 320 752 

primabus@yahoo.com 

Suplimentare finanţare rambursabilă în 
valoare de 1 milion euro pentru 
cofinanţare Modernizarea infrastructurii 
şi creşterea calităţii serviciilor turistice 
staţiunea Buşteni POR 2007 - 2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

10 

MUNICIPIUL BACĂU 
JUDEŢUL BACĂU 

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

primaria@primariabacau.ro 
www.primaria bacau.ro 

cofinanţare cheltuieli neeligibile 
"Managementul integrat al deşeurilor în 
Municipiul Bacău" ISPA 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

11 

COMUNA LESPEZI 
JUDEŢUL IAŞI 

Tel.: 0232 - 732 975 
Fax: 0232 - 715 454 

primarialespezi@yahoo.com 

Proiect integrat: Modernizarea 
infrastructurii, îmbunătăţirea serviciilor 
şi protejarea patrimoniului cultural în 
comuna Lespezi 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 

12 

COMUNA STOLNICENI-
PRĂJESCU 

JUDEŢUL IAŞI 
Tel.: 0232 - 767 133 
Fax: 0232 - 711 350 

primarie@stolniceni.ro 

Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în 
comună; Înfiinţare sistem de canalizare 
şi staţie de epurare; Reabilitare şi 
modernizare DC 112; Construire 
grădiniţă cu program normal în sat 
Cozmeşti; Reabilitare şi modernizare 
"Casa Tineretului" PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

13 

COMUNA 23 AUGUST 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Str. George Călinescu nr. 50, CP 
907005. 

Tel./Fax: 0241 - 733 018 
www.primaria23august.ro 

Reabilitare şi extindere şcoală cu clasele 
I-VIII, loc. Dulceşti, com. 23 August 
Reabilitare şi extindere şcoală cu clasele 
I-VIII, loc. Moşneni, com. 23 August 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

14 

COMUNA DAGÎŢA 
JUDEŢUL IAŞI 

Sat Dagîţa. 
Tel./Fax: 0232 - 325 511 

primariadagita@yahoo.com 

Alimentare cu apă în sistem centralizat 
în sat Dagîţa şi sat Mănăstirea, com. 
Dagîţa; construire sistem de canalizare şi 
staţie de epurare a apelor uzate în satul 
Dagîţa PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

15 

COMUNA SÎNPAUL 
JUDEŢUL CLUJ 

Str. Principală nr. 195. 
Tel.: 0264 - 282 810 
Fax: 0264 - 282 805 

www.primariasinpaul.ro 

Proiect integrat de apă şi canalizare 
pentru satele Berindu şi Mihăieşti, com. 
Sînpaul PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
III. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate 
atât în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
cât şi pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană,, membrii 
Comisiei au decis, în unanimitate: 

1. autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în 
Anexa nr. 2; 

2. transmiterea următorului răspuns către municipiul Ploieşti, care a solicitat autorizarea efectuării de 
trageri pentru acest an în sumă de 9.000.000 EUR din finanţarea rambursabilă contractată de la 
BRD–Groupe Societe Generale SA, în valoare de 40.000.000 EUR: 

 „de la data ultimei şedinţe – 21.09.2011 – şi până la data prezentei, unele autorităţi ale 
administraţiei publice locale au disponibilizat sume autorizate ca trageri în cadrul plafonului 
aprobat pentru acest an; 
 având în vedere ordinea solicitărilor de autorizare a efectuării tragerilor primite de la unităţile 
administrativ-teritoriale care derulează finanţări rambursabile a căror utilizare intră sub incidenţa 
plafonului anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 şi în conformitate cu prevederile art. 11 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a analizat solicitarea 
Municipiului Ploieşti în şedinţa din data de 06.10.2011 şi a decis autorizarea utilizării, în anul 
2011, a sumei de 4.706.278,28 EUR. Comisia a decis, de asemenea, menţinerea solicitării 
Municipiului Ploieşti pentru suma neautorizată în Lista solicitărilor pentru autorizare de trageri, 
neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale, inclusă în procesul-verbal al 
şedinţei Comisiei, care va fi postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, în domeniul 
Trezorerie şi Datorie Publică, Datorie Publică Locală; 
 luând în considerare toate autorizările de trageri emise de Comisie, la data prezentei, plafonul de 
trageri pentru anul 2011 este angajat integral; 
 în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile 
administrativ-teritoriale, începând cu anul 2012; 
 în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise autorizări de trageri 
pentru anul 2011 vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor fi alocate, în 
condiţiile legii, autorităţior administraţiei publice locale solicitante.” 
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IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără modificarea 
valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Botoşani, Ploieşti, Carei, precum şi de Consiliul 
Judeţean Călăraşi, 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 Municipiului Sfântu Gheorghe, membrii Comisiei au luat act de conţinutul acesteia şi au 
hotărât, în unanimitate, transmiterea unei scrisori în acest sens către respectiva autoritate executivă a 
administraţiei publice locale, având în vedere şi faptul că valoarea finanţării rambursabile rămâne 
nemodificată şi nu vor mai fi efectuate alte trageri. 
 
În legătură cu solicitarea Comunei Aţel din judeţul Sibiu, membrii Comisiei au considerat că orice 
modificare în structura Hotărârii CAÎL nr. 641/12.07.2007 trebuie să respecte prevederile legale, neputând 
da curs introducerii completărilor solicitate de MKB Romexterra Bank SA şi au decis, în unanimitate, 
transmiterea unei scrisori în acest sens către respectiva autoritate executivă a administraţiei publice locale . 
 
V. DIVERSE 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 2054/09.09.2011, Comuna Gura Rîului din judeţul Sibiu a contractat o finanţare 
rambursabilă în valoare de 2.000.000 lei, de la BRD – Groupe Société Générale SA, Sucursala Sibiu. 
Conform art. 2 din Hotărârea CAÎL nr. 2054/09.09.2011, finanţarea rambursabilă se utilizează integral în 
anul 2011. Cu adresa nr. 3363/22.09.2011, Primăria Comunei Gura Rîului a transmis atât copia contractului 
de credit semnat cu BRD–GSG, cât şi cererea de autorizare a efectuării primei trageri, în sumă de 
1.265.222,84 lei. Referitor la cererea de autorizare a efectuării primei trageri, membrii Comisiei au decis, în 
unanimitate, transmiterea următorului răspuns către autoritatea locală solicitantă: 

- „conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de 
unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile 
contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăţi; 

- conform prevederilor HG nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, în conţinutul hotărârii 
Comisiei se menţionează şi eşalonarea pe ani a tragerilor din finanţarea rambursabilă pentru care se 
solicită autorizarea, potrivit situaţiei prezentate de către ordonatorul principal de credite; 

- printre documentele transmise în sprijinul Cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 2.000.000 lei, în baza căreia Comuna Gura Rîului a obţinut avizul 
Comisiei de a contracta creditul mai sus precizat, s-a aflat şi Situaţia eşalonării pe ani a tragerilor, 
conform căreia finanţarea rambursabilă anterior menţionată va fi utilizată integral în anul 2011.  

Având în vedere cele de mai sus, membrii Comisiei consideră că solicitarea Comunei Gura Rîului nu are 
obiect, întrucât se află deja în posesia avizului de utilizare a finanţării rambursabile în valoare de 
2.000.000 lei în anul 2011, acesta fiind reprezentat de Hotărârea Comisiei nr. 2054/09.09.2011.” 

 
VI. Intâlnire cu reprezentanţii principalelor bănci comerciale care au în portofoliul de clienţi 
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale   
 
Urmare invitaţiilor transmise băncilor care au acordat credite unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, la şedinţa Comisiei au participat următorii reprezentanţi ai băncilor: 
 

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Funcţia 

1 Mihaela Lucica POPA Vicepreşedinte 
CEC BANK SA 

2 Constantin COJOCARU Director executiv, Departament Municipalităţi 
BCR SA 

3 Carmen ARHIP Director, Departamentul Mari Clienţi Corporativi 
BRD-GSG SA 
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Nr. 
crt. Numele şi prenumele Funcţia 

4 Adrian LISANDRU 
Director, Departamentul Comercial al Reţelei/ 

Promovare şi Distribuţie Persoane Juridice 
BRD-GSG SA 

5 Ciprian PĂLTINEANU Director, Direcţia Mari Corporaţii 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA 

6 Şerban TĂNĂSESCU Director adjunct, Direcţia Mari Corporaţii 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA 

7 Răzvan VIOREANU Şef Departament Sector Public 
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA 

8 Cătălin GAVRIZESCU Şef Departament Administraţii Publice Locale 
RAIFFEISEN BANK SA 

9 Roxana COPĂCEL Analist financiar, Instituţii Financiare şi Sector Public 
RAIFFEISEN BANK SA 

10 Leonard CORNOIU Director, Departament Programe Europene 
BANCA TRANSILVANIA SA 

 
Cu acest prilej, membrii CAÎL au reiterat solicitarea adresată băncilor de a semna contracte de credit sau de 
garantare cu unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale numai cu avizul prealabil al CAÎL, având în 
vedere că: 

 în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, unităţile administrativ-teritoriale pot contracta sau garanta 
finanţări rambursabile, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes 
local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale numai cu avizul CAÎL. Totodată, conform 
art. 63 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, toate acordurile de împrumut sau de garantare încheiate 
conform prevederilor acestei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate şi vor constitui 
obligaţii care pot fi impuse bugetelor locale respective; 

 potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (10) – (12) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 11 alin. (1) – (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, se stabilesc limite 
(plafoane) anuale pentru finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/ 
subdiviziunile administrativ-teritoriale şi pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile 
contractate sau care urmează a fi contractate. În aceste limite (plafoane) nu se includ finanţările 
rambursabile pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană şi tragerile din aceste finanţări rambursabile, contractate sau 
care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Potrivit 
dispoziţiilor legale menţionate, CAÎL autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi 
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua 
plăţi, cu încadrarea în limitele (plafoanel) anuale aprobate prin lege şi/sau hotărâre de Guvern; 

 în vederea obţinerii avizului CAÎL pentru contractarea sau garantarea unei finanţări rambursabile, 
autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a întocmi documentaţia prevăzută în Anexa nr. 
1 „Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unităţile 
administrativ-teritoriale” din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. Documentaţia respectivă trebuie să cuprindă proiectul contractului de împrumut sau 
termenii financiari indicativi transmişi de bancă; 

 analizând documentaţiile depuse de autorităţile administraţiei publice locale, membrii CAÎL au 
constatat că acestea depun contracte semnate, fapt care contravine prevederilor legale precizate, chiar 
dacă intrarea în vigoare a respectivelor contracte sau utilizarea sumelor împrumutate sunt condiţionate 
de îndeplinirea de către împrumutaţi a obligaţiei privind obţinerea avizului CAÎL. 
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În cadrul întâlnirii au fost discutate şi dificultăţile pe care le întâmpină asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară în contractarea împrumuturilor pentru asigurarea necesarului de finanţare pentru diverse 
cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri structurale. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară nu 
au patrimoniu propriu şi, de aceea, nu sunt atractive pentru sistemul bancar în vederea contractării de 
împrumuturi, astfel încât să fie asigurate sumele necesare pentru prefinanţarea şi/sau cofinanţarea 
proiectelor finanţate din fonduri structurale, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile. 
În vederea asigurării finanţării din împrumuturi a unor cheltuieli neeligibile sau a prefinanţării/cofinanţării 
proiectelor care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, precum şi a creşterii atractivităţii pentru 
sistemul bancar, au fost discutate şi convenite următoarele propuneri care să facă obiectul unor modificări 
legislative, propuneri agreate, în principiu, şi de către reprezentanţii sistemului bancar prezenţi la şedinţă: 
a) acordarea posibilităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a contracta împrumuturi pentru a asigura 
prefinanţarea/cofinanţarea/suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul unor proiecte ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară din care acestea fac parte; 
b) acordarea posibilităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a garanta împrumuturile contractate de către 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care acestea fac parte pentru a asigura prefinanţarea/ 
cofinanţarea/suportarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor care beneficiază de fonduri europene 
nerambursabile; 
c) exceptarea acestor împrumuturi de la încadrarea în limita legală de îndatorare şi de la încadrarea în 
plafoanele anuale de contractare şi trageri. 
 


