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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 08.11.2011 

  
 
 
 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 – 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 08.11.2011: 
  
 
 

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

I. Discuţii cu primarii Sectoarelor 1, 5 şi 6 ale Municipiului Bucureşti privind posibilitatea 
revizuirii nivelului tragerilor autorizate pentru acest an, având în vedere gradul mic de 
utilizare la data de 30.09.2011 (conform raportărilor transmise MFP-ului): 

 
 Sector 1, Municipiul Bucureşti: 

 
Potrivit Hotărârii nr. 1672/10.09.2010, CAÎL a autorizat efectuarea de trageri în anul 2011, în sumă de 
75.131.248,28 lei, din împrumutul în valoare de 298.438.000 lei, contractat în anul 2009 de la BCR. 
Conform raportării transmise către MFP, la data de 30.09.2011 tragerile efectuate în acest an sunt în 
sumă de 1.796.234,70 lei. 
 
Conform Hotărârii nr. 1698/10.09.2010, CAÎL a avizat favorabil contractarea de către Sectorul 1, 
Municipiul Bucureşti, a finanţării rambursabile în valoare de 125.000.000 euro pentru realizarea unor 
investiţii publice de interes local incluse în programul multianual privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe din sector, cu utilizarea finanţării rambursabile, după cum urmează: 
- în anul 2011: 50.000.000 euro; 
- în anul 2012: 50.000.000 euro; 
- în anul 2013: 25.000.000 euro. 
 
Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a semnat contractul de împrumut cu BEI în 10.08.2011, însă, până 
la data de 30.09.2011, nu a efectuat trageri în acest an, potrivit raportărilor transmise MFP privind 
derularea acestui împrumut.   
 
Astfel, Sectorul 1 a tras doar 0,63% din totalul tragerilor autorizate pentru anul 2011, reprezentând 
20,3% din plafonul anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. 

 
 Sector 5, Municipiul Bucureşti: 

 
Potrivit Hotărârii nr. 1670/10.09.2010, CAÎL a autorizat efectuarea de trageri în anul 2011, în sumă de 
26.497.584,91 lei, din împrumutul în valoare de 300.000.000 lei, contractat în anul 2007 de la BCR. 
 
Prin Hotărârea nr. 1673/10.09.2010, CAÎL a autorizat efectuarea de trageri în anul 2011, în sumă de 
25.020.069,74 lei, din împrumutul în valoare de 200.000.000 lei, contractat în anul 2005 de la BCR. 
 
Conform Hotărârii nr. 1674/10.09.2010, modificată de Hotărârea nr. 1988/28.07.2011, CAÎL a autorizat 
efectuarea de trageri în anul 2011, în sumă de 51.191.882,69 lei, din împrumutul în valoare de 
300.000.000 lei, contractat în anul 2008 de la BCR. 
 
Potrivit raportărilor transmise către MFP privind derularea împrumuturilor sus-menţionate, Sectorul 5 nu 
a efectuat trageri în 2011. Astfel, Sectorul 5 nu a tras nicio sumă din totalul tragerilor autorizate pentru 
anul 2011, reprezentând 7,34% din plafonul anual aprobat prin Legea nr. 275/2010. 
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 Sector 6, Municipiul Bucureşti: 
Conform Hotărârii nr. 1691/10.09.2010, CAÎL a avizat favorabil contractarea de către Sectorul 6, Municipiul Bucureşti, a finanţării rambursabile în valoare de 
70.000.000 euro pentru realizarea unor investiţii publice de interes local incluse în programul pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din sector, cu 
utilizarea finanţării rambursabile, după cum urmează: 
- în anul 2011: 30.000.000 euro; 
- în anul 2012: 20.000.000 euro; 
- în anul 2013: 20.000.000 euro. 
 
Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti a semnat contractul de împrumut cu BEI în 17.12.2010, însă, până la data de 30.09.2011, nu a efectuat trageri în acest an, 
potrivit raportărilor transmise MFP.   
   
Potrivit Hotărârii nr. 1734/10.09.2010, CAÎL a avizat favorabil contractarea de către Sectorul 6, Municipiul Bucureşti, a finanţării rambursabile în valoare de 
50.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, cu utilizarea integrală în anul 2011. Conform raportării transmise către MFP privind 
derularea împrumutului de 126.000.000 lei, contractat în anul 2009 de la BCR şi a cărui valoare a fost suplimentată în baza Hotărârii CAÎL nr. 1734/2010, la 
data de 30.09.2011 tragerile efectuate în acest an sunt în sumă de 26.655.621,26 lei. 
 
Astfel, Sectorul 6 a tras doar 15,2% din totalul tragerilor autorizate pentru anul 2011, reprezentând 12,53% din plafonul anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. 
 
II. 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 0,00 100,00 551,72 709,13 
2012 2) 900,00 0,00 900,00 1400 1.044,79 355,21 74,63   257,35 
2013 2) 800,00 0,00 800,00 1200 349,96 850,04 29,16   86,30 

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). 
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III. 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 

COMUNA BAIA DE 
CRIŞ 

JUDEŢUL 
HUNEDOARA 

Str. Tribunului nr. 4. 
Tel.: 0254 - 682 119 
Fax: 0254 - 682 564 

primaria.baia@clicknet.ro 

Modernizare drumuri loc. 
Cărăstău şi Lunca şi 
canalizarea apelor 
menajere şi epurarea 
acestora pentru satele 
Baia de Criş, Rîşca, 
Baldovin, Rîşculiţa, 
aparţinând comunei Baia 
de Criş PNDR 

1208/613846/ 
13.10.2011 BRD GSG 0,00 

3.000.000 
trageri în: 

2011: 2.000.000 
2012: 1.000.000 

- 10 ani ROBOR3M + 1,95% 

2 

COMUNA BĂLĂCIŢA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
Sat Bălăciţa, CP 227040. 
Tel./Fax: 0252 - 356 444 

clbalacita@sejmh.ro 

Proiect integrat: 
Modernizare drumuri 
comunale şi uliţe, 
extindere alimentare cu 
apă, canalizare cu staţie 
de epurare în sistem 
centralizat, promovarea 
patrimoniului cultural în 
comuna Bălăciţa PNDR 

1210/613934/ 
17.10.2011 BCR 0,00 

552.000 
trageri în 

2011 
9 luni 1 lună 

(26.08.2012) 

ROBOR3M + 4,5% 
 
com.analiză: 150 lei 
com.gest.: 0,5% 
com.ramb.anticip.: 
0,5% 

3 

COMUNA VÂNĂTORI 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 

CP 227490 
Tel./Fax: 0252 - 391 049 

Alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră, 
modernizare drumuri 
locale, înfiinţare şi dotare 
serviciu de asistenţă 
socială, dotare cămin 
cultural Vânotori, com. 
Vânotori PNDR 

1217/614070/ 
19.10.2011 BRD GSG 0,00 

614.514 
trageri în: 

2011:    614.541 
2012: 1.539.486 

11 luni 1 lună 

ROBOR3M + 3% 
 
com.iniţial angajam.: 
0,7% / tragere 
com.gest. 0,07% 
com.ramb.anticip.: 3% 
în razul refin. de la 
altă bancă  

4 

COMUNA REMETEA 
JUDEŢUL HARGHITA 
P-ţa Cseres Tibor nr. 10, 

CP 537250. 
Tel.: 0266 - 352 101 
Fax: 0266 - 352 102 

office@gzergzoremete.ro 
www.gzergzoremete.ro 

Proiect integrat privind: 
reabilitarea drumurilor 
comunale DC 125, DC 
127, DC 129 şi reabilitare 
străzi în satul Remetea; 
extinderea reţelei de 
alimentare cu apă şi 
extinderea reţelei de 
canalizare menajeră; 
amenajare teren de sport 

1215/614072/ 
19.10.2011 BRD GSG 0,00 

2.290.000 
trageri în 

2011 
2 luni 1 lună 

ROBOR1M + 2,6% 
 
com.iniţial angajam.: 
0,5% flat 
com.gest.: 0,05%  
com.ramb.anticip.: 2% 
în cazul refin. de la 
altă bancă 
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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 

şi spaţiu de joacă pentru 
copii; construire centru 
preşcolari cu program 
prelungit; prima înfiinţare 
şi dotarea infrastructurii 
aferentă serviciilor sociale 
tip "after school" în com. 
Remetea PNDR 
Modernizarea drumului 
de acces agricol în com. 
Remetea PNDR 
Modernizarea drumului 
forestier, com. Remetea 
PNDR 
Consolidare şi reabilitare 
Şcoală generală Balas 
Jeno, extindere şi 
reabilitare Şcoală generală 
Frater Gyorgy, inclusiv 
dotarea acestora în satul 
Remetea, com. Remetea 
POR 

5 

COMUNA TOBOLIU 
JUDEŢUL BIHOR 

Com. Toboliu nr. 149, CP 
417273. 

Tel.: 0259 - 354 698 
Fax: 0259 - 354 689 
primariatoboliu@ 

yahoo.com 

Construcţia unui drum 
transfrontalier de legătură 
între Korosnagyharsany şi 
Korosszeg (Cheresig) 
PCT Hu-Ro 2007-2013 

1216/614085/ 
19.10.2011 BCR 0,00 

600.000 
trageri în 

2012: 1.800.000 
20 luni 1 lună 

(31.07.2013) 

ROBOR6M + 2,5% 
 
com.analiză: 150 lei 
com.gest.: 0,2% flat  
com.ramb.anticip.: 2% 
în cazul refin. de la 
altă bancă 

6 

COMUNA VAMA 
JUDEŢUL SATU MARE 

Str. Tineretului nr. 803. 
Tel./Fax: 0261 - 857 001 

primariavama@ 
yahoo.com 

www.vama-sm.ro 

Modernizare străzi, 
construire grădiniţă, 
modernizare cămin 
cultural în com. Vama 
Centru de informare şi 
marketing turistic 
PNDR 

1222/614325/ 
26.10.2011 BCR 0,00 

800.000 
trageri în 

2012 
1 an 9 ani 

ROBOR1M + 2% 
 
com.analiză: 150 lei 
com.gest.: 0,25% 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 

7 

COMUNA COMIŞANI 
JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 
Str. Suseni nr. 221, CP 

137120. 
Tel./Fax: 0245 - 263 017 

primaria_comisani@ 
yahoo.com 

www.comisani.ro 

Modernizare drumuri 
comunale, reabilitare şi 
dotare cămin cultural şi 
înfiinţare şi dotare centru 
de zi pentru copii (pentru 
activităţi de tip "after 
school") în com. 
Comişani 
PNDR 

1223/614343/ 
26.10.2011 BRD GSG 0,00 1.200.000 

trageri în 2011 5 luni 1 lună 

ROBOR1M + 3% 
 
com.iniţial angajam.: 
0,75% flat  

8 

COMUNA TOPOLOG 
JUDEŢUL TULCEA 

Loc. Topolog, CP 
827220. 

Tel.: 0240- 568 452 
Fax: 0240 - 568 530 
primaria_topolog@ 

yahoo.com 

Dezvoltarea comunei 
Topolog prin sistem de 
canalizare şi modernizare 
reţele stradale 
PNDR 

1226/614474/ 
31.10.2011 BCR 0,00 

2.000.000 
trageri în: 

2011: 1.000.000 
2012: 1.000.000 

5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 4% 
 
com.acordare: 0,6% 
com. admin.: 0,045% 
com.analiză: 500 lei 

9 

COMUNA COSTULENI 
JUDEŢUL IAŞI 

Sat Costuleni, CP 707115 
Tel.: 0232 - 292 142 
Fax: 0232 - 291 600 
primariacostuleni@ 

yahoo.com 

Modernizarea drumului 
de acces la exploataţie DE 
4216 (zona Dealul Morii; 
DE 4164 amplasat în 
satele Cozia şi Costuleni, 
comuna Costuleni PNDR 

1229/614531/ 
01.11.2011 BCR 0,00 

724.505 
trageri în: 

2011: 229.488 
2012: 495.017 

10 luni 1 lună 

ROBOR3M + 3,25% 
 
com.gestiune: 0,5% 
flat 
com.analiză: 500 lei 

TOTAL 0,00 

11.781.019
trageri în 

2011: 7.886.029 
2012: 6.634.503 

 

  
 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în Anexa nr. 1.   
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V. Analiza notificării primite din partea Consiliului Judeţean Alba: 
 
Prin Hotărârea nr.1822/16.12.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea 
de către Judeţul Alba a unei finanţări rambursabile în valoare de 40.000.000 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 hotărârii CAÎL menţionate, Judeţul Alba a încheiat cu 
CEC Bank SA, Contractul de linie de credit de investiţie nr.RQ11020360459820/03.02.2011.  
 
Cu Notificarea nr.13826/II/B/b/6/28.10.2011, Consiliul Judeţean Alba aduce la cunoştinţa Comisiei 
faptul că a fost adoptată HCJ nr.208/20.10.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor 
de investiţii. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată disponibilizarea sumei de 1.900.000 lei de la 
obiectivul de investiţii Sistemul microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Română, 
Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Răhău şi redistribuirea acesteia pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 106L: Spring-Ungurei-Roşia de Secaş, km.0+000-
km.16+300; DJ 107B:DN1-Sântimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalţ-Colibi-Roşia de Secaş-lim.jud. 
Sibiu,km.19+059-km.21+686, DJ107: Alba Iulia-Teleac-Teleac-Berghin-Colibi-Secaşel-Cergău Mare-
Blaj-lim. Jud. Mureş, km.32+500-km.49+850.  
 
VI. 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.  Urmare invitaţiilor transmise primarilor sectoarelor 1, 5 şi 6 ale Municipiului Bucureşti – adresele nr. 
614688/04.11.2011 – la discuţiile cu membrii CAÎL au participat doar reprezentanţii Primăriei Sectorului 
1, şi anume: doamna Anca LUDU, director economic, şi domnul Bogdan PIŢIGOI, director investiţii (în 
baza Mandatului de reprezentare nr. 1767/08.11.2011). 
Domnul Bogdan DRĂGOI, preşedintele Comisiei, a făcut apel către reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 
de a disponibiliza sume din tragerile autorizate pentru acest an astfel încât să fie alocate altor unităţi 
administrativ-teritoriale solicitante, luând în considerare gradul foarte mic al sumelor trase comparativ cu 
valoarea tragerilor autorizate pentru Sectorul 1 Bucureşti. Reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 au 
precizat că Sectorul 1 va utiliza până la sfârşitul anului sumele autorizate pentru a fi trase în acest an 
având în vedere contractele de lucrări aflate în derulare şi, de aceea, Primăria Sectorului 1 nu poate 
renunţa la nicio sumă din valoarea tragerilor autorizate pentru anul 2011. 
Primăria Sectorului 6 a transmis adresa nr. 34646/07.11.2011, înregistrată la Ministerul Finanţelor 
Publice cu nr. 189035/08.11.2011, în care se precizează următoarele: 
- Banca Europeană de Investiţii a transmis confirmarea electronică a eliberării către Sectorul 6 a sumei 

de 30.000.000 EUR din împrumutul acordat de bancă în 2010, sumă reprezentând valoarea tragerilor 
autorizate pentru acest an, însă Sectorul 6 nu poate solicita anularea tragerii decât cu plata unui cost 
semnificativ şi, implicit, cu afectarea derulării acestui contract de împrumut extern; 

- în ceea ce priveşte împrumutul de 176.000.000 lei contractat de la BCR, până la data adresei nr. 
34646/07.11.2011 au fost trase sume în valoare de 145.918.449,38 lei, diferenţa de 23.344.378,62 lei 
aferentă autorizării pentru 2011 urmând a fi trasă după cum urmează: 

o programare trageri în data de 08.11.2011 în sumă de 10.330.395,2 lei; 
o programare trageri până la finele lunii noiembrie 2011: 7.808.390,05 lei; 
o programare trageri până la finele lunii decembrie 2011: 5.205.593,37 lei, 

în timp ce suma de 6.737.172 lei, netrasă în 2010, va fi trasă în 2012 în baza Hotărârii CAÎL nr. 
2097/06.10.2011.   

 
II. 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.  
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III. 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 

COMUNA BAIA DE CRIŞ 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Str. Tribunului nr. 4. 
Tel.: 0254 - 682 119 
Fax: 0254 - 682 564 

primaria.baia@clicknet.ro 

Modernizare drumuri loc. Cărăstău şi Lunca 
şi canalizarea apelor menajere şi epurarea 
acestora pentru satele Baia de Criş, Rîşca, 
Baldovin, Rîşculiţa, aparţinând comunei Baia 
de Criş PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA BĂLĂCIŢA 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 
Sat Bălăciţa, CP 227040. 
Tel./Fax: 0252 - 356 444 

clbalacita@sejmh.ro 

Proiect integrat: Modernizare drumuri 
comunale şi uliţe, extindere alimentare cu 
apă, canalizare cu staţie de epurare în sistem 
centralizat, promovarea patrimoniului 
cultural în comuna Bălăciţa PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 
COMUNA VÂNĂTORI 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 

CP 227490 
Tel./Fax: 0252 - 391 049 

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră, 
modernizare drumuri locale, înfiinţare şi 
dotare serviciu de asistenţă socială, dotare 
cămin cultural Vânotori, com. Vânotori 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA REMETEA 
JUDEŢUL HARGHITA 

P-ţa Cseres Tibor nr. 10, CP 
537250. 

Tel.: 0266 - 352 101 
Fax: 0266 - 352 102 

office@gzergzoremete.ro 
www.gzergzoremete.ro 

Proiect integrat privind: reabilitarea 
drumurilor comunale DC 125, DC 127, DC 
129 şi reabilitare străzi în satul Remetea; 
extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 
extinderea reţelei de canalizare menajeră; 
amenajare teren de sport şi spaţiu de joacă 
pentru copii; construire centru preşcolari cu 
program prelungit; prima înfiinţare şi dotarea 
infrastructurii aferentă serviciilor sociale tip 
"after school" în com. Remetea PNDR 
Modernizarea drumului de acces agricol în 
com. Remetea PNDR 
Modernizarea drumului forestier, com. 
Remetea PNDR 
Consolidare şi reabilitare Şcoală generală 
Balas Jeno, extindere şi reabilitare Şcoală 
generală Frater Gyorgy, inclusiv dotarea 
acestora în satul Remetea, com. Remetea 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA TOBOLIU 
JUDEŢUL BIHOR 

Com. Toboliu nr. 149, CP 417273. 
Tel.: 0259 - 354 698 
Fax: 0259 - 354 689 

primariatoboliu@yahoo.com 

Construcţia unui drum transfrontalier de 
legătură între Korosnagyharsany şi 
Korosszeg (Cheresig) 
PCT Hu-Ro 2007-2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

COMUNA VAMA 
JUDEŢUL SATU MARE 

Str. Tineretului nr. 803. 
Tel./Fax: 0261 - 857 001 

primariavama@yahoo.com 
www.vama-sm.ro 

Modernizare străzi, construire grădiniţă, 
modernizare cămin cultural în com. Vama 
Centru de informare şi marketing turistic 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 

COMUNA COMIŞANI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. Suseni nr. 221, CP 137120. 
Tel./Fax: 0245 - 263 017 

primaria_comisani@yahoo.com 
www.comisani.ro 

Modernizare drumuri comunale, reabilitare şi 
dotare cămin cultural şi înfiinţare şi dotare 
centru de zi pentru copii (pentru activităţi de 
tip "after school") în com. Comişani 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

COMUNA TOPOLOG 
JUDEŢUL TULCEA 

Loc. Topolog, CP 827220. 
Tel.: 0240- 568 452 
Fax: 0240 - 568 530 

primaria_topolog@yahoo.com 

Dezvoltarea comunei Topolog prin sistem de 
canalizare şi modernizare reţele stradale 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 
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9 

COMUNA COSTULENI 
JUDEŢUL IAŞI 

Sat Costuleni, CP 707115 
Tel.: 0232 - 292 142 
Fax: 0232 - 291 600 

primariacostuleni@ yahoo.com 

Modernizarea drumului de acces la 
exploataţie DE 4216 (zona Dealul Morii; DE 
4164 amplasat în satele Cozia şi Costuleni, 
comuna Costuleni PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
IV. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi 
contractate, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, autorizarea efectuării de trageri de către unităţile 
administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în Anexa nr. 2.   
 
V. Referitor la analiza notificării privind modificarea listei obiectivelor de investiţii fără modificarea 
valorii finanţării rambursabile, transmisă de Consiliul Judeţean Alba, membrii Comisiei au luat act de 
conţinutul acesteia şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea unei scrisori în acest sens către Consiliul 
Judeţean Alba.  
 
 


