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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 09.09.2011 

  
 
 
 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 09.09.2011: 
  

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) 700,00 620,11 79,89 1400 1.400,00 0,00 100,00 345,79 501,73 
2012 2) 900,00 0,00 900,00 1400 971,51 428,49 69,39   168,74 
2013 2) 800,00 0,00 800,00 1200 349,76 850,24 29,15   59,90 

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 

MUNICIPIUL VULCAN 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Bd. Mihai Viteazul nr. 31, 

CP 336200. 
Tel.: 0254 - 570 340 
Fax: 0254 - 571 910 

primvulcan@yahoo.com 
www.e-vulcan.ro 

Modernizarea sistemului 
rutier central 
Modernizarea unităţilor 
de învăţământ: şcolile 
generale nr. 1, 3, 4, 5 şi 6 
POR 

1163/612379/ 
24.08.2011 BRD GSG 0,00 

20.000.000 
trageri în 

2011: 
18.000.000 

2012: 
2.000.000 

- 5 ani 9,25% 
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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 

JUDEŢUL VASLUI 
Str. Ştefan cel Mare nr. 

79, CP 730168. 
Tel.: 0235 - 361 089 
Fax: 0235 - 361 091 

consiliu@ 
consiliu.vaslui.ro 

www.cjvs.ro 

Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui POR 
Reabilitare şi modernizare 
drumuri judeţene DJ 
244B şi DJ 248 POR 
Achiz. echip. specifice 
pentru îmbunăt. 
capacităţii şi calităţii sist. 
de intervenţie în situaţii 
de urgenţă (I, II) POR 
Reabilit. Centrului 
cultural istoric al mun. 
Bârlad POR 
Pregătirea profesională a 
personalului CJ Vaslui 
PODCA 
Sistem integrat de 
management al deşeurilor 
solide în judeţ POS 
Mediu 

1164/612413/ 
25.08.2011 
completări 
612656/ 

05.09.2011 

CEC 
BANK 0,00 

64.500.000 
trageri în 

2011: 
86.500.000 

2012: 
42.875.000 

2013: 
10.000.000 

2014: 
5.000.000 

3 ani 7 ani 
ROBOR1M + 2,7% 
 
com.gestiune: 1,9% 

3 

COMUNA ALIMPEŞTI 
JUDEŢUL GORJ 

Sat Aplimpeşti. 
Tel.: 0253 - 275 181 
Fax: 0253 - 275 182 
mosor_elena_gi@ 

yahoo.com 

Înfiinţare centru local de 
informare şi promovare 
turistică, dezvoltarea şi 
marketingul serviciilor 
turistice legate de 
turismul rural 
PNDR 

1165/612442/ 
26.08.2011 BRD GSG 0,00 

63.735 
trageri în 

2011 
8 luni 1 lună 

(03.04.2012) 

ROBOR3M + 4% 
 
com.iniţial de 
angajam.: 0,7% 
com.gestiune: 0,05% 
com.ramb. anticip.: 
1% din surse proprii, 
3% din surse atrase de 
la alte bănci 

4 

 
MUNICIPIUL 

CÂMPINA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

B-dul Culturii nr. 18. 
Tel.: 0244 - 336 134 
Fax: 0244 - 371 458 

web@ 
primariacampina.ro 

www.primariacampina.ro 

Reabilitare situri poluante 
istoric - batal de 
depozitare reziduuri 
petroliere str. Lacul 
Peştelui POS Mediu  
Modernizarea Calea 
Daciei POR 

1171/612617 
02.09.2011 

CEC 
BANK 0,00 

8.000.000 
trageri în 

2011 
3 ani 7 ani 

ROBOR6M + 1,15% 
 
com.gestiune: 0,25% 
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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 

5 

COMUNA GURA 
RÎULUI 

JUDEŢUL SIBIU 
Tel.: 0269 - 572 001 
Fax: 0269 - 572 101 

primargurar@clicknet.ro 
www.primaria 
gurariului.ro 

Reabilitare şi modernizare 
străzi comunale, 
amenajare şi modernizare 
cămin cultural, dotare 
festival "Bujorul de 
Munte", dotare centru 
pentru îngrijire la 
domiciliu persoane 
vârstnice sau cu nevoi 
speciale "Umanita" în 
comuna Gura Rîului 
PNDR 

1173/612657/ 
05.09.2011 BRD GSG 0,00 

2.000.000 
trageri în 

2011 
- 18 luni 

ROBOR1M + 3,5% 
 
com.analiză: 0,75% 
flat 

6 

COMUNA BÎRLA 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Str. Principală nr. 127. 
Tel.: 0248 - 678 201 
Fax: 0248 - 678 090 

primariabirla@ 
yahoo.com 

Canalizare şi epurare ape 
menajere uzate în satele 
Bîrla, Podişoru, 
Mozaceni-Vale; 
alimentare cu apă în satele 
Bîrla, Podişoru, 
Mozăceni-Vale; 
reabilitare, modernizare şi 
dotare cămin cultural sat 
Bîrla; centrul de îngrijire 
copii tip after school şi 
împrejmuire în sat 
Mozăceni-Vale; 
achiziţionare utilaje 
pentru înfiinţare serviciu 
public de întreţinere 
drumuri comunale şi 
deszăpezire în comuna 
Bîrla PNDR 

1176/612720/ 
06.09.2011 BCR 0,00 

2.500.000 
trageri în 

2011 
8 luni 1 lună 

(27.06.2012) 

ROBOR3M + 4,5% 
 
com.analiză: 500 lei 
com.acordare: 0,5% 
flat 

7 

MUNICIPIUL BEIUŞ 
JUDEŢUL BIHOR 

P-ţa Samuil Vulcan nr. 
16, CP 415200. 

Tel.: 0259 - 321 935 
Fax: 0259 - 321 273 

primaria-beius@ 
cjbihor.ro 

www.primariabeius.ro 

"Beiuş Oraş Geotermal" - 
extindere, modernizare, 
securizare a sistemului de 
încălzire cu apă 
geotermală în municipiul 
Beiuş 
POS CCE 

1177/612744/ 
07.09.2011 

Banca 
Transilva-
nia 

0,00 
2.590.000 
trageri în 

2011 
11 luni 1 lună 

ROBOR1M + 5,83% 
 
com.analiză: 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 

8 

MUNICIPIUL 
TÂRGOVIŞTE 

JUDEŢUL 
DÂMBOVIŢA 

Str. Revoluţiei nr. 1-3, CP 
130011. 

Tel.: 0245 - 613 928 
Fax: 0245 - 217 951 

www.pmtgv.ro 

Complex turistic de 
nataţie - Târgovişte 
POR 

1178/612779/ 
07.09.2011 BRD GSG 0,00 

46.000.000 
trageri în 

2011: 
5.000.000 

2012: 
21.000.000 

2013: 
20.000.000 

3 ani 10 ani 

ROBOR1M + 1,5% 
 
com.angajam.: 0,3% 
flat 

9 

MUNICIPIUL 
SUCEAVA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
B-dul 1 Mai nr. 5A. 
Tel.: 0230 - 212 696 
Fax: 0230 - 520 593 
www.primariasv.ro 

Reabilitarea zonei 
centrale a municipiului 
prin creare parcaje 
subterane, reabilitare 
pietonal şi 
străziReabilitare străzi, 
pod şi pasaj, modernizare 
parcuri şi creare staţii 
modulare de transport 
public în comun în 
municipiu POR 
autorizarea a 20% din 
valoarea creditului (de 
15.647.858,67 lei) 

1179/612780/ 
07.09.2011 

CEC 
BANK 
 

0,00 

3.129.571,73 
trageri în 

2011: 
2.000.000,00 

2012: 
1.129.571,73 

2 ani 18 ani 

ROBOR3M + 1,5%   
 
com.gestiune: 0,3% 
flat, la acordare 

10 

COMUNA 
VICOVU DE JOS 

JUDEŢUL SUCEAVA 
Şoseaua Naţională nr. 38, 

CP 727605. 
Tel./Fax: 0230 - 412 221  

vicovu_de_jos@ 
yahoo.com 

Proiect integrat cu 5 
acţiuni de investiţii: 
Reţele de canalizare şi 
staţie de epurare în 
comună; Alimentare cu 
apă în comună; 
Modernizare drum 
comunal Remezău; 
Achiziţionare sistem 
audio şi lumini pentru 
festivalul "Strânsura de 
Rusalii"; Amenajare 
centru pentru informare şi 
sensibilizare a persoanelor 
victime ale violenţei în 
familie în comună PNDR 

1180/612791/ 
08.09.2011 BCR 0,00 

1.132.116 
trageri în 

2011 
3 luni 1 lună 

(11.01.2012) 

ROBOR3M + 4,5% 
 
com.analiză: 100 lei 
com.acordare: 0,25% 
flat 
com.ramb.anticip.: 1% 

TOTAL 0,00 149.915.422,73
trageri în 
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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 

2011: 
127.785.851,00 

2012: 
67.004.571,73 

2013: 
30.000.000,00 

2014: 
5.000.000,00 

  
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 
următorul tabel: 

 
Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 Valoare 

solicitată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistra-

re 
solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finan-
ţator 

Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE plafon trageri 

echiv. 
RON 1) -889.249,18 6.046.600,00 -800.000,00 

RON -491.089,18 -398.160 2.382.600 3.664.000 0 -800.000 TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR -117.485,45   570.000   

Observaţii 

0   

IALO-
MIŢA M FETEŞTI 08.08.2011 15.11.2007 27.11.2007 BANC-

POST 6.000.000 RON    2.465.840     

dată limită de 
tragere: 
30.09.2011 
rest de tras 

   

MUREŞ M SIGHIŞOA-
RA 08.08.2011 10.09.2010 18.11.2010 BCR 7.173.450 RON    -5.000.000     

dată limită de 
tragere: 
18.11.2012 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 1733/ 
10.09.2010 
(reducere trageri 
2011 şi 
introducere 
trageri 2012) 

 5.000.000 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 Valoare 
solicitată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistra-

re 
solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finan-
ţator 

Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE plafon trageri 

echiv. 
RON 1) -889.249,18 6.046.600,00 -800.000,00 

RON -491.089,18 -398.160 2.382.600 3.664.000 0 -800.000 TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR -117.485,45   570.000   

Observaţii 

0   

MUREŞ M TÎRGU 
MUREŞ 31.08.2011 17.08.2010

10.09.2010 02.09.2010 UNI-
CREDIT 55.000.000 RON        3.000.000 

dată limită de 
tragere: 
02.09.2013 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 1729/ 
10.09.2010 
(suplimentare 
trageri 2011 pt. 
cofin. fd. UE şi 
reducere trageri 
2012) POR 

 -3.000.000 

SATU 
MARE M SATU 

MARE 
01.09.2011 
08.09.2011 17.12.2009 16.06.2005

28.01.2010 
UNI-

CREDIT 2.268.855 EUR  452.514,55       

dată limită de 
tragere: 
31.12.2011 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 1964/ 
14.06.2011 
(suplimentare 
trageri 2011, de 
la 198.707,48 
EUR) 

   

ARAD C CERMEI 05.09.2011 28.07.2011 25.08.2011 UNI-
CREDIT 2.000.000 RON    2.000.000     

dată limită de 
tragere: 
27.12.2011 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 2025/ 
28.07.2011 
(eliminare 
trageri 2011 şi 
introducere 
trageri 2012) 

 -2.000.000 
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Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 2011 Valoare 
solicitată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistra-

re 
solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contrac-

tării Finan-
ţator 

Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE plafon trageri 

echiv. 
RON 1) -889.249,18 6.046.600,00 -800.000,00 

RON -491.089,18 -398.160 2.382.600 3.664.000 0 -800.000 TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR -117.485,45   570.000   

Observaţii 

0   

SUCEA-
VA C VADU 

MOLDOVEI 07.09.2011 14.06.2011 19.08.2011 CEC 
BANK 800.000 RON    800.000     

dată limită de 
tragere: 
31.12.2012 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 1967/ 
14.06.2011 
(eliminare 
trageri 2011 şi 
introducere 
trageri 2012) 

 -800.000 

DÂM-
BOVIŢA O PUCIOASA 07.09.2011 12.07.2005 19.12.2005 BCR 7.000.000 RON    -664.000   664.000 

dată limită de 
tragere: 
31.12.2011 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 2004/ 
28.07.2011 
(reducere trageri 
2011 plafon) 
POR 

   

PRA-
HOVA O BUŞTENI 07.09.2011 10.09.2010 23.09.2010 BCR 1.000.000 EUR  -570.000   570.000   

Notificare nr. 
8609/2011 şi 
9401/2011 privind 
modificare listă 
investiţii  
dată limită de 
tragere: 
31.12.2011 
modificare Hot. 
CAÎL nr. 1710/ 
10.09.2011 
(reducere trageri 
2011 plafon) 
POR 

   

NOTĂ:                
1) echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,18 RON pentru 2011 şi 2012, conform prognozei de primăvară (mai 2011), elaborată de Comisia Naţională de 
Prognoză 
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, 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 
graţie 

Rata dobânzii 
Comisioane 

1 

COMUNA 
DOBROEŞTI 

JUDEŢUL ILFOV 
Str. Cuza Vodă nr. 1. 
Tel.: 021 - 255 33 20 
Fax: 021 - 255 45 95 

Modernizare străzi 

1100/610194/ 
14.06.2011 
completări 
612095/ 

11.08.2011 
612380/ 

24.08.2011 
612380/ 

05.09.2011 

CEC 
BANK 0,00 

10.000.000 
trageri în 

2012 
- 10 ani 

ROBOR3M + 2% 
 
com.analiză: 400 lei 
com.admin.: 0,04% 
com.rescaden./ reeşalon./ 
restruct.: 0,7% 
com.refin.: 3% 

2 

COMUNA MIHĂEŞTI 
JUDEŢUL OLT 

Tel.: 0249 - 488 301 
Fax: 0249 - 488 400 

primariamihaestiolt@ 
yahoo.com 

Reabilitarea cămin 
cultural 
Extindere sisteme de 
alimentare cu apă în 
comună 

1130/611239/ 
15.07.2011 

CEC 
BANK 0,00 

1.000.000 
trageri în 

2011: 400.000 
2012: 400.000 
2013: 200.000 

2 ani 13 ani 

ROBOR6M + 1,25% 
 
com.analiză: 400 lei 
com.gest.: 0,08% 
com.neutilizare: 0,5% 
com.refin.: 3% 
com.rescad./ reeşalonare: 
0,7% 

3 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 

B-dul Oituz nr. 17, CP 
601032. 

Tel.: 0234 - 324 243 
Fax: 0234 - 313 911 

www.onesti.ro 

Lucrări de reparaţii 
infrastructură rutieră 

1139/611393/ 
21.07.2011 

CEC 
BANK 0,00 

14.995.472 
trageri în 

2011 
1 an 14 ani 

ROBOR1M + 3,04%   
 
com.analiză: 150 lei 
com.gest.: 0,5% flat 
com.neutiliz.: 0,3% 
com.ramb.anticip.: 2% 
flat în cazul refin. de la 
alte banci 

4 

COMUNA AFUMAŢI 
JUDEŢUL ILFOV 

Şos. Bucureşti-Urziceni 
nr. 151. 

Tel.: 021 - 352 94 24 
Fax: 021 - 350 12 82 

consiliullocal 
afumati@yahoo.com 

www.primariaafumati.ro 

Asfaltare străzi 
Reţea canalizare străzi 
Extindere sistem de 
alimentare cu apă în 
comună 
Realizare, restructurare 
zid istoric Afumaţi şi 
amenajare semnalizare şi 
protejare zid istoric 
Realizare parc grădiniţă 
şos. Bucureşti-Urziceni, 

1143/611442/ 
21.07.2011 
completări 
01.08.2011 

612599/ 
01.09.2011  

BCR 0,00 

27.500.000 
trageri în 

2011: 
20.000.000 

2012: 
7.500.000 

2 ani 18 ani 
ROBOR6M + 2,3%  
 
com.gestiune: 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 
graţie 

Rata dobânzii 
Comisioane 

localitatea Afumaţi - parc 
Ograda Şindriliţa 
Extindere reţea canalizare 
pe străzi 

5 

COMUNA MIHAI 
VITEAZU 
JUDEŢUL 

CONSTANŢA 
Str. Principală nr. 46. 

Tel./Fax: 0241 - 767148 
primaria_mv@ 

hotmail.com 

Refinanţare sold datorie 
publică locală (121.217 
lei); lucrări întreţinere şi 
reparaţii străzi executate 
prin Programul SAPARD 
(666.662 lei) 
(rezultă o valoare a 
împrumutului de 787.879 
lei) 

1148/611853/ 
04.08.2011 BCR 0,00 

800.000 
trageri în 

2011, 
din care sub 

plafon 666.662 
lei 

 

6 luni 42 luni 

ROBOR6M + 2,9% 
 
com.gestiune: 0,4%/lan 
com.analiză: 150 lei 

Obiectivul de investiţtii "Intreţinere şi reparaţii capitale străzi" a fost executat prin programul SAPARD, în perioada 2004-2006. În perioada 15-16.09.2008, această investiţie  a fost afectată de 
inundaţii . La acel moment, primăria a informat toate instituţiile abilitate despre această situaţie: Inspectoratul de stat în construcţii, Agenţia Sapard, CJ Constanţa, ISU Dobrogea, DSV, ASP , 
Instituţia Prefectului, cerând evaluarea pagubelor produse. Reprezentanţii instituţiilor menţionate s-au deplasat la faţa locului şi au constatat pagubele produse. 
Conform contractului încheiat cu Agentia SAPARD, Comuna Mihai Viteazu are obligaţia să menţină şi să întreţină investiţia pe o perioadă de 5 ani şi dacă nu alocă sursele de finanţare necesare 
poate pierde întreaga finanţare de la APDRP. 

6 

COMUNA ONCEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 

Onceşti nr. 06. 
Tel.: 0234 - 288 610 
Fax: 0234 - 288 622 

Achiziţie autoturism VW 
Caddy Trendline KR 1.6 
CRD 55 kW 
leasing financiar  

1147/611849/ 
04.08.2011 

PORSCHE  
LEASING 
Romania 
IFN SA 

9.285,74 
utilizare în 

2011 
0,00 - 12 luni 

EURIBOR3M  
 
com.admin.: 1,9% 

7 

JUDEŢUL BUZĂU 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 

48,  
CP 120260 

Tel.: 0238 - 414 112 
Fax: 0238 - 725 507 

Achiziţie utilaje cu 
montaj specific 
obiectivului "Construire 
Maternitate - Secţie 
exterioară a Spitalului 
Judeţean Buzău" 
credit furnizor 

1150/611850/ 
04.08.2011 
completări 
612444/ 

26.08.2011 

SC INTE-
GRAL SA 
Buzău 
prin BRD 
GSG 

0,00 
17.432.000 

trageri în 
2011 

2 ani 3 ani 

12% 
 
com.gest.: 0,1% 
com.acordare: 1,5% flat 
com.refin.: 3% 

8 

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

www. primaria. galati.ro 

Modernizare străzi 
HCL aprobare 
indicatori tehnico-
economici de 60.986.599 
lei 

1151/611888/ 
05.08.2011 
completări 
30.08.2011  

BRD GSG 0,00 
61.000.000 

trageri în 
2012 

- 10 ani 
ROBOR6M + 1,57% 
 
com.gestiune: 0,10%/an 
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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 
graţie 

Rata dobânzii 
Comisioane 

9 

ORAŞUL MOLDOVA 
NOUĂ 

JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN 

Str. N. BĂLCESCU nr. 
26 

Tel.: 0255 - 540 997 
Fax: 0255 - 540 759 

pmn_invest@ yahoo.com 

Lucrări de extindere şi 
amenajare hală producţie 
în care îşi desfăşoară 
activitatea SC DELPHI 
PACKARD România 
SRL 
valoare deviz estimativ 
investiţie de 1.990.498 lei 

1153/611921/ 
08.08.2011 BCR 0,00 

2.000.000 
trageri în 

2011 
6 luni 54 luni 

ROBOR1M + 4,5% 
 
com.gestiune: 0,25%  
com.admin.: 0,05% 
com.analiză: 150 lei 

10 

COMUNA IPOTEŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
Str. M. Viteazu nr. 541 

Tel.: 0230 - 525 501 
Fax: 0230 - 534 566 

primipotesti@yahoo.com 

Modernizare a 7,6 km 
drumuri comunale; 
Extindere reţea de 
alimentare cu apă 
potabilă; Extindere reţea 
de canalizare 

1157/612126/ 
16.08.2011 

CEC 
BANK 0,00 

1.650.000 
trageri în 

2011 
2 ani 18 ani 

ROBOR6M + 2% 
 
com.gestiune: 0,5% flat 

11 

MUNICIPIUL 
MANGALIA JUDEŢUL 

CONSTANŢA  
Şos. Constanţei nr. 13. 
Tel.: 0241 - 751 060 
Fax: 0241 - 751 499 

primarie@mangalia.ro 
www.mangalia.ro 

Achiziţie produse 
medicale pentru dotarea 
Spitalului Municipal 
Mangalia, aflat în 
administrarea Primăriei 
Municipiului Mangalia 
leasing financiar 
au datorii reeşalonate la 
plată (2 PV de 
rescadenţare) 

1161/61228/ 
19.08.2011 

completări în 
29.08.2011 

AGER 
Leasing 
IFN SA 

2.657.502,16 
utilizare în 

2011 
0,00 - 10 ani 

5,54% 
 
com.asigurare: 1,705% 
com.servicii: 0,071% 
com.DCV: 0,7% 

12 

COMUNA STROIEŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Tel.: 0230 - 531 254 
Fax: 0230 - 534 684 
primaria_stroiesti@ 

yahoo.com 

Lucrări de renovare parter 
Cămin Cultural din 
comună 

1166/612507/ 
30.08.2011 

CEC 
BANK 0,00 

256.868 
trageri în 

2011 
- 24 luni 

ROBOR6M + 1,5% 
 
com.gestiune: 0,05% 
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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 
graţie 

Rata dobânzii 
Comisioane 

13 

MUNICIPIUL 
ALEXANDRIA 

JUDEŢUL 
TELEORMAN 

Str. Dunării nr. 139. 
Tel.: 0247 - 317 732 
Fax: 0247 - 317 733 

alexandria_tr@ 
yahoo.com 

www.alexandria.ro 

Reabilitare sistem rutier 
amenajare variantă 
ocolitoare pe DN6-E70 
Reabilitare trotuare străzi 
Centrale termice de scară 
Adăpost pentru câinii fără 
stăpân 
Reabilitare cartiere 
locuinţe 

1168/612509/ 
30.08.2011 BRD GSG 0,00 

22.000.000 
trageri în 

2012: 
11.000.000 

2013: 
11.000.000 

2 ani 18 ani 
ROBOR6M + 1,7% 
 
com.gestiune: 0,25% flat 

14 

MUNICIPIUL TÎRGU 
MUREŞ 

JUDEŢUL MUREŞ 
P-ţa Victoriei nr. 3. 
Tel.: 0265 - 268 330 
Fax: 0265 - 266 963 
www.tirgumures.ro 

Modernizare alei, 
trotuare, parcări, accese la 
blocuri şi spaţii verzi 
Modernizare sistem rutier
Modernizare străzi 
Modernizare iluminat 
public 
Modernizare reţele 
canalizare 
Modernizare imobil 
internat 
credit furnizor 

1174/612707/ 
06.09.2011 

ASTOR 
COM SRL, 
GEIGER 
TRANSIL-
VANIA, 
ASPHA-
ROM SRL, 
ASPHA-
DRUM 
SRL, LAS-
PROM 
SRL, 
ENERGO-
PLUS 
SRL, 
INSTA- 
GRUP 
SRL, 
MEDIA 
MARKE-
TING SRL 

12.390.743,38 
plăţi în 

2012: 
10.532.131,87 

2013:   
1.858.611,51 

0,00 3 ani 7 ani 

EURIBOR1M + 5,25% 
 
com.cumpărare/ 
scontare: 0,25% 

TOTAL 

15.057.531,28 
trageri în: 

2011: 
2.666.787,9 

2012: 
10.532.131,87 

2013: 
1.858.611,51 

158.513.123
trageri în: 

2011: 
57.413.123 

2012: 
89.900.000 

2013: 
11.200.000 
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V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 
 
1. MUNICIPIUL REGHIN, JUDEŢUL MUREŞ 
 
În baza Hotărârii nr. 1977/11.07.2011 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Municipiul 
Reghin a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 15.195.000 lei de la BRD - GSG SA, cu 
următoarea utilizare: 
- în anul 2012: 13.675.000 lei; 
- în anul 2013:   1.520.000 lei. 
Cu Notificarea nr. 13494/02.08.2011, Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa Comisiei că prin 
HCL nr. 104/25.07.2011 a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru a căror 
realizare a fost contractată finanţarea rambursabilă sus-menţionată, cât şi redistribuirea sumelor între 
obiectivele de investiţii. Modificarea listei obiectivelor de investiţii se datorează: 
- eliminării a 3 obiective de investiţii din lista iniţială (Reabilitare strada Gării, pe tronsonul dintre str. 
Râului şi str. Unirii, cu suma de 994.000 lei; Modernizare str. Sării, cu suma de 636.000 lei; 
Modernizare str. Gării, cu suma de 2.563.000 lei); 
- diminuării valorii aferentă obiectivului de investiţii Amenajare zona str. Duzilor, de la suma de 
4.770.000 lei la suma de 1.911.890 lei;  
- includerii a încă 4 obiective de investiţii (Modernizare str. Vânătorilor, cu suma de 3.060.940 lei; 
Întreţinerea trotuarelor de pe pod de beton armat peste Mureş, cu suma de 530.196 lei; Modernizare str. 
Sării, cu suma de 2.656.824 lei; Înfiinţare Parc Nou, cu suma de 803.150 lei). 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
2. MUNICIPIUL SIGHIŞOARA, JUDEŢUL MUREŞ 
 
În baza Hotărârii nr. 1733/10.09.2010 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Municipiul 
Sighişoara a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 7.173.450 lei de la BCR SA, cu utilizare 
integrală în anul 2011.  
Cu Notificarea nr. 14241/11.07.2011 şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Sighişoara aduce 
la cunoştinţa Comisiei că prin HCL nr. 127/28.07.2011 a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor 
de investiţii pentru a căror realizare a fost contractată finanţarea rambursabilă sus-menţionată, prin 
introducerea unuia nou, cât şi redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii. Valoarea finanţării 
rambursabile rămâne nemodificată. 
 
3. ORAŞUL BUŞTENI, JUDEŢUL PRAHOVA 
 
În baza Hotărârii nr. 1710/10.09.2010 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Oraşul Buşteni a 
contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 1.000.000 euro de la BCR SA, cu utilizare integrală în 
anul 2011. 
Cu Notificarea nr. 8609/11.08.2011, Primăria Oraşului Buşteni aduce la cunoştinţa Comisiei că prin HCL 
nr. 106/25.07.2011 a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru a căror realizare 
a fost contractată finanţarea rambursabilă sus-menţionată, cât şi redistribuirea sumelor între obiectivele 
de investiţii. Modificarea listei obiectivelor de investiţii se datorează: 
- eliminării unui obiectiv de investiţii din lista iniţială (Reţele de apă şi canalizare, în valoare de 
500.000 euro); 
- diminuării valorii aferente a două obiective de investiţii (Modernizare străzi: Amurgului, Nicolae 
Bălcescu, Urlătorii, Gloriei, Moissy Cramazel, Crinului, de la suma de 280.000 euro la suma de 62.000 
euro; Modernizare str. Palanca, de la suma de 130.000 euro la suma de 95.000 euro);  
- includerii a încă două obiective de investiţii (Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii 
serviciilor turistice în staţiunea Buşteni, cu suma de 570.000 euro, proiect finanţat prin POR 2007-2013, 
axa prioritară 5, domeniul de intervenţie 5.2, Contract de finanţare nr. 716/04.05.2010; Reabilitare 
termică blocuri de locuinţe, cu suma de 153.000 euro); 
- majorării valorii alocată obiectivului de investiţii Modernizare străzi Cuza Vodă, Caporal Muşat, de 
la suma de 90.000 euro la suma de 120.000 euro. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
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4. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEŢUL GIURGIU 
 
Cu Hotărârea nr. 1912/05.04.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea 
de către Municipiul Giurgiu a unei finanţări rambursabile, în valoare de 20.000.000 lei, pentru realizarea 
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat, cu BCR SA, Contractul de credit nr. 
DM 19/11.04.2011. 
Cu Notificarea nr. 12953/04.08.2011, Primăria Municipiului Giurgiu aduce la cunoştinţa Comisiei că a 
fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.172/04.08.2011 privind modificarea anexei Hotărârii 
Consiliului Local nr. 278/25.11.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/27.01.2011, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/31.03.2011, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 168/30.06.2011. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor 
de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin introducerea unui nou obiectiv - Lucrări de 
intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuit (anvelopare) - şi 
redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii.    
 
5. MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, JUDEŢUL MUREŞ 
 
Prin Hotărârea nr. 1610/17.08.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea 
de către Municipiul Tîrgu Mureş a unei finanţări rambursabile, în valoare de 18.342.308 lei, pentru 
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectului Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu Mureş, 
proiect care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar prin Hotărârea nr. 
1729/10.09.2010 contractarea unei finanţări rambursabile, în valoare de 36.657.692 lei, pentru realizarea 
unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârilor Comisiei, Municipiul Tîrgu Mureş a încheiat, 
cu UniCredit Ţiriac Bank SA, Contractul de credit nr. TGM2/026/02.09.2010, modificat şi completat 
prin Actul adiţional nr.1/19.11.2010, în valoare totală de 55.000.000 lei.   
Cu Notificarea din data de 08.08.2011, Primăria Municipiului Tîrgu Mureş aduce la cunoştinţa Comisiei 
că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 262/30.06.2011 privind modificarea şi completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.113/2008, prin care a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii ce 
urmează a fi finanţate din împrumuturile autorizate de către Comisie. Prin adoptarea acestei hotărâri a 
fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin introducerea unui nou obiectiv şi 
redistribuirea sumelor între obiectivele de investiţii. Aceste modificări nu au schimbat valoarea 
finanţărilor rambursabile autorizate. 
 
Prin urmare, lista obiectivelor finanţate din împrumutul contractat de la UniCredit Ţiriac Bank SA va 
avea următoarea structură: 
o Modernizare străzi în Municipiul Tîrgu Mureş, în valoare de 21.342.308 lei; 
o Reamenajare şi conservare cetate medievală Tîrgu Mureş, în valoare de 4.818.434 lei; 
o Proiect integrat de dezvoltare urbană, în valoare de 7.200.000 lei; 
o Reamenajarea şi modernizarea Grădinii Zoologice din Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, în valoare de 
4.913.421 lei, 
o Modernizare Piaţa Teatrului, în valoare de 9.000.000 lei, 
o Reabilitare clădiri învăţământ, în valoare totală de 7.725.837 lei, din care: 

- Reabilitare campus Constantin Brâncoveanu, în valoare de 1.415.715 lei; 
- Reabilitare campus Szasz Adalbert, în valoare de 2.175.086 lei; 
- Reabilitare campus Traian Savalescu, în valoare de 2.190.650 lei; 
- Consolidare mansardă Gradiţă program prelungit nr.19, în valoare de 1.944.386 lei. 

 
6. MUNICIPIUL MOINEŞTI, JUDEŢUL BACĂU 
 
Cu adresa nr. 17095/26.08.2011, Municipiul Moineşti solicită Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale prezentarea unui punct de vedere privind avizarea împrumutului ce urmează a fi contractat, ca 
urmare a adoptării HCL nr.69/26.05.2011 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 3.000.000 euro. Totodată, se solicită punctul de vedere al Comisiei cu 
privire la gradul de îndatorare al municipiului. De asemenea, Primăria Municipiului Moineşti informează 
Comisia despre faptul că hotârârea sus-menţionată a fost atacată de către Instituţia Prefectului-judeţul 
Bacău la instanţa de Contencios administrativ, respectiv la Tribunalul Bacău, Secţia comercială şi 
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contencios administrativ, invocându-se faptul că respectiva hotărâre a consiliului local nu respectă 
prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. La adresa nr.17095/26.08.2011 este ataşată Situaţia calcului gradului de 
îndatorare, potrivit căreia gradul maxim de îndatorare este de 24,55% în anul 2014. În plus, în adresa 
Primăria Municipiului Moineşti se menţionează că prin HCL nr. 69/2011 a fost aprobată şi cofinanţarea 
unor proiecte care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, pentru a căror 
cofinanţare sumele alocate din bugetul local fiind insuficiente. 
 
7. MUNICIPIUL REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
 
Cu adresa nr. 14515/31.08.2011, Primăria Municipiului Reşiţa aduce la cunoştinţa Comisia de autorizare 
a împrumuturilor locale că a fost adoptată HCL nr. 282/24.08.2011 privind preluarea creanţelor deţinute 
de Piraeus Bank şi Raiffeisen Bank asupra SC PIEŢE REŞIŢA SRL, ca urmare a declarării procedurii de 
insolvenţă împotriva SC PIEŢE REŞIŢA SRL, societate de subordonare locală, conform dosarului nr. 
804/115/2011 aflat pe rolul Tribunalului Caraş-Severin Reşiţa, Secţia Comercială, Contencios 
Administrativ şi Fiscal. Totodată, Primăria Municipiului Reşiţa informează Comisia că hotărârea de 
consiliu local sus-menţionată va intra în vigoare după obţinerea avizului/acordului Comisiei. 
 
VI. DIVERSE 
Contractare credit bancar de către Oraşul Voluntari, judeţul Ilfov 
Cu Cererea nr. 507/19.05.2011, Primăria Oraşului Voluntari a solicitat Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale autorizarea contractării unei finanţări rambursabile, în valoare de 237.387.099 lei, 
pentru refinanţarea datoriei publice locale decurgând din Contractul de execuţie de lucrări prin credit 
furnizor nr. 12150/15.05.2007 şi cofinanţarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de 
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. 
Conform Hotărârii Consiliului Local Voluntari nr. 73/12.05.2011 cu privire la aprobarea contractării 
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 237.387.099 lei, contractarea finanţării rambursabile 
menţionate avea ca destinaţie refinanţarea Contractului de execuţie de lucrări prin credit furnizor nr. 
12150 din data de 15.05.2007, în valoare de 193.293.774 lei, diferenţa fiind pentru cofinanţarea a 7 
obiective de investiţii care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Pentru 
cofinanţarea celor 7 proiecte, Oraşul Voluntari nu a prezentat copia contractelor de finanţare cu 
autorităţile de management, care să ateste faptul că beneficiază de finanţare nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană. 
 
În sedinţa din data de 14.06.2011, membrii Comisiei au analizat Cererea nr. 507/19.05.2011 privind 
autorizarea unei finanţări rambursabile în valoare de 237.387.099 lei si au avizat favorabil, prin 
Hotărârea Comisiei nr. 1969/14.06.2011, contractarea de către Oraşul Voluntari a unei finanţări 
rambursabile, în valoare de 168.927.026,60 lei, pentru refinanţarea datoriei publice locale decurgând din 
Contractul de execuţie de lucrări prin credit furnizor nr.12150/15.05.2007. 
 
Oraşul Voluntari a încheiat, cu BCR SA, Contractul de credit nr. DM 30/23.06.2011 în valoare de 
237.387.099 lei, pe care l-a transmis în copie Ministerului Finanţelor Publice cu adresa 
nr.DI993/21.07.2011, înregistrată la registratura  MFP sub nr.135292/01.08.2011. 
Conform prevederilor din contractul de credit încheiat cu BCR SA,  
- la art. 2.1 se precizează faptul că utilizarea creditului se va face pentru cofinanţarea proiectelor de 
investiţii încadrate pe Programe UE şi pentru refinanţarea datoriei publice locale conform HCL nr. 
35/18.03.2011, completată cu HCL nr. 73/12.05.2011, iar  
- la art.4.1, este stipulat că tragerea tranşei 2, în sumă de 68.460.072,40 lei, se va efectua numai după 
obţinerea avizului favorabil din partea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, în perioada de 
valabilitate a ofertei, respectiv până la data de 30.07.2011. 
 
Până la data de 30.07.2011, Oraşul Voluntari nu a solicitat Comisiei autorizarea contractării de împrumut 
pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. 
 

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

ca proiect de către secretariat şi cu analizarea cererilor de autorizare înscrise pe ordinea de zi. 
 
I. Membrii Comisiei au luat notă de valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de 
noi finanţări rambursabile în anul 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 

MUNICIPIUL VULCAN 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Bd. Mihai Viteazul nr. 31, CP 
336200. 

Tel.: 0254 - 570 340 
Fax: 0254 - 571 910 

primvulcan@yahoo.com 
www.e-vulcan.ro 

Modernizarea sistemului rutier central 
Modernizarea unităţilor de învăţământ: 
şcolile generale nr. 1, 3, 4, 5 şi 6 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

JUDEŢUL VASLUI 
Str. Ştefan cel Mare nr. 79, CP 

730168. 
Tel.: 0235 - 361 089 
Fax: 0235 - 361 091 

consiliu@consiliu.vaslui.ro 
www.cjvs.ro 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui 
POR 
Reabilitare şi modernizare drumuri 
judeţene DJ 244B şi DJ 248 POR 
Achiz. echip. specifice pentru îmbunăt. 
capacităţii şi calităţii sist. de intervenţie 
în situaţii de urgenţă (I, II) POR 
Reabilit. Centrului cultural istoric al 
mun. Bârlad POR 
Pregătirea profesională a personalului CJ 
Vaslui PODCA 
Sistem integrat de management al 
deşeurilor solide în judeţ POS Mediu 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA ALIMPEŞTI 
JUDEŢUL GORJ 

Sat Aplimpeşti. 
Tel.: 0253 - 275 181 
Fax: 0253 - 275 182 

mosor_elena_gi@yahoo.com 

Înfiinţare centru local de informare şi 
promovare turistică, dezvoltarea şi 
marketingul serviciilor turistice legate de 
turismul rural 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

 
MUNICIPIUL CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
B-dul Culturii nr. 18. 
Tel.: 0244 - 336 134 
Fax: 0244 - 371 458 

web@primariacampina.ro 
www.primariacampina.ro 

Reabilitare situri poluante istoric - batal 
de depozitare reziduuri petroliere str. 
Lacul Peştelui POS Mediu  
Modernizarea Calea Daciei POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA GURA RÎULUI 
JUDEŢUL SIBIU 

Tel.: 0269 - 572 001 
Fax: 0269 - 572 101 

primargurar@clicknet.ro 
www.primariagurariului.ro 

Reabilitare şi modernizare străzi 
comunale, amenajare şi modernizare 
cămin cultural, dotare festival "Bujorul 
de Munte", dotare centru pentru îngrijire 
la domiciliu persoane vârstnice sau cu 
nevoi speciale "Umanita" în comuna 
Gura Rîului PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

COMUNA BÎRLA 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Str. Principală nr. 127. 
Tel.: 0248 - 678 201 
Fax: 0248 - 678 090 

primariabirla@yahoo.com 

Canalizare şi epurare ape menajere uzate 
în satele Bîrla, Podişoru, Mozaceni-
Vale; alimentare cu apă în satele Bîrla, 
Podişoru, Mozăceni-Vale; reabilitare, 
modernizare şi dotare cămin cultural sat 
Bîrla; centrul de îngrijire copii tip after 
school şi împrejmuire în sat Mozăceni-
Vale; achiziţionare utilaje pentru 

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

Decizia luată 
înfiinţare serviciu public de întreţinere 
drumuri comunale şi deszăpezire în 
comuna Bîrla PNDR 

7 

MUNICIPIUL BEIUŞ 
JUDEŢUL BIHOR 

P-ţa Samuil Vulcan nr. 16, CP 
415200. 

Tel.: 0259 - 321 935 
Fax: 0259 - 321 273 

primaria-beius@cjbihor.ro 
www.primariabeius.ro 

"Beiuş Oraş Geotermal" - extindere, 
modernizare, securizare a sistemului de 
încălzire cu apă geotermală în 
municipiul Beiuş 
POS CCE 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
Str. Revoluţiei nr. 1-3, CP 

130011. 
Tel.: 0245 - 613 928 
Fax: 0245 - 217 951 

www.pmtgv.ro 

Complex turistic de nataţie - Târgovişte 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

MUNICIPIUL SUCEAVA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A. 
Tel.: 0230 - 212 696 
Fax: 0230 - 520 593 
www.primariasv.ro 

Reabilitarea zonei centrale a 
municipiului prin creare parcaje 
subterane, reabilitare pietonal şi 
străziReabilitare străzi, pod şi pasaj, 
modernizare parcuri şi creare staţii 
modulare de transport public în comun 
în municipiu POR 
autorizarea a 20% din valoarea 
creditului (de 15.647.858,67 lei) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

10 

COMUNA 
VICOVU DE JOS 

JUDEŢUL SUCEAVA 
Şoseaua Naţională nr. 38, CP 

727605. 
Tel./Fax: 0230 - 412 221  

vicovu_de_jos@yahoo.com 

Proiect integrat cu 5 acţiuni de investiţii: 
Reţele de canalizare şi staţie de epurare 
în comună; Alimentare cu apă în 
comună; Modernizare drum comunal 
Remezău; Achiziţionare sistem audio şi 
lumini pentru festivalul "Strânsura de 
Rusalii"; Amenajare centru pentru 
informare şi sensibilizare a persoanelor 
victime ale violenţei în familie în 
comună 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, autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale 
şi în sumele prevăzute în Anexă. 

 
IV. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, în 
contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al 
limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
următoarele: 

1. autorizarea contractării finanţărilor rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale şi în 
sumele prevăzute în următorul tabel: 

 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

COMUNA DOBROEŞTI 
JUDEŢUL ILFOV 

Str. Cuza Vodă nr. 1. 
Tel.: 021 - 255 33 20 
Fax: 021 - 255 45 95 

Modernizare străzi 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

2 
COMUNA MIHĂEŞTI 

JUDEŢUL OLT 
Tel.: 0249 - 488 301 

Reabilitarea cămin cultural 
Extindere sisteme de alimentare cu 
apă în comună 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu următoarea 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 
Fax: 0249 - 488 400 

primariamihaestiolt@yahoo.com 
eşalonare a efectuării tragerilor, având 

în vedere disponibilul rămas din 
plafonul aferent tragerilor pentru anul 

2011: 
- în anul 2011: 222587,18 lei; 
- în anul 2012: 577.412,82 lei; 
- în anul 2013: 200.000,00 lei. 

3 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 

B-dul Oituz nr. 17, CP 601032. 
Tel.: 0234 - 324 243 
Fax: 0234 - 313 911 

www.onesti.ro 

Lucrări de reparaţii infrastructură 
rutieră 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

4 

COMUNA AFUMAŢI 
JUDEŢUL ILFOV 

Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 151. 
Tel.: 021 - 352 94 24 
Fax: 021 - 350 12 82 

consiliullocalafumati@yahoo.com 
www.primariaafumati.ro 

Asfaltare străzi 
Reţea canalizare străzi 
Extindere sistem de alimentare cu 
apă în comună 
Realizare, restructurare zid istoric 
Afumaţi şi amenajare semnalizare şi 
protejare zid istoric 
Realizare parc grădiniţă şos. 
Bucureşti-Urziceni, localitatea 
Afumaţi - parc Ograda Şindriliţa 
Extindere reţea canalizare pe străzi 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

5 

COMUNA MIHAI VITEAZU 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Str. Principală nr. 46. 
Tel./Fax: 0241 - 767148 

primaria_mv@hotmail.com 

Refinanţare sold datorie publică 
locală (121.217 lei); lucrări 
întreţinere şi reparaţii străzi executate 
prin Programul SAPARD (666.662 
lei) 
(rezultă o valoare a împrumutului de 
787.879 lei) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unei finanţări rambursabile 
în valoare de 787.879 lei, din care suma 
de 121.217 lei pentru refinanţare datorie 
publică locală, cu utilizarea integrală în 
anul 2011 având în vedere necesitatea 
asigurării finanţării investiţiei realizate 

prin programul SAPARD. 

6 

COMUNA ONCEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 

Onceşti nr. 06. 
Tel.: 0234 - 288 610 
Fax: 0234 - 288 622 

Achiziţie autoturism VW Caddy 
Trendline KR 1.6 CRD 55 kW 
leasing financiar  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

7 

JUDEŢUL BUZĂU 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48,  

CP 120260 
Tel.: 0238 - 414 112 
Fax: 0238 - 725 507 

Achiziţie utilaje cu montaj specific 
obiectivului "Construire Maternitate - 
Secţie exterioară a Spitalului 
Judeţean Buzău" 
credit furnizor 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

8 

ORAŞUL MOLDOVA NOUĂ 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Str. N. BĂLCESCU nr. 26 
Tel.: 0255 - 540 997 
Fax: 0255 - 540 759 

pmn_invest@yahoo.com 

Lucrări de extindere şi amenajare 
hală producţie în care îşi desfăşoară 
activitatea SC DELPHI PACKARD 
România SRL 
valoare deviz estimativ investiţie de 
1.990.498 lei 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unei finanţări rambursabile 
în valoare de 1.990.498 lei cu utilizarea 

integrală în anul 2012. 

9 

COMUNA IPOTEŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
Str. M. Viteazu nr. 541 

Tel.: 0230 - 525 501 
Fax: 0230 - 534 566 

primipotesti@yahoo.com 

Modernizare a 7,6 km drumuri 
comunale; Extindere reţea de 
alimentare cu apă potabilă; Extindere 
reţea de canalizare 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, cu utilizarea 
integrală a finanţării rambursabile în 

anul 2012. 

10 

MUNICIPIUL MANGALIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA  
Şos. Constanţei nr. 13. 
Tel.: 0241 - 751 060 
Fax: 0241 - 751 499 

primarie@mangalia.ro 
www.mangalia.ro 

Achiziţie produse medicale pentru 
dotarea Spitalului Municipal 
Mangalia, aflat în administrarea 
Primăriei Municipiului Mangalia 
leasing financiar 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unei finanţări rambursabile 
în valoare de 1.104.467,83 EUR, având 

în vedere disponibilul rămas din 
plafonul de contractare, cu utilizarea 

integrală în anul 2012. 
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2. transmiterea următorului răspuns către Municipiul Galaţi: 
„Prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar a fost aprobat pentru anul 2011 plafonul pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 700 milioane lei. Acest plafon nu cuprinde 
finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările 
rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
încadrarea în plafonul anual aprobat. 
În atenţia Comisiei aţi transmis Cererea nr. 80022/05.08.2011 pentru autorizarea contractării unei 
finanţări rambursabile în valoare de 61.000.000 lei, înregistrată la registratura Ministerului Finanţelor 
Publice sub nr. 137216/05.08.2011 şi la secretariatul Comisiei sub nr. 1151/611888/05.08.2011, precum 
şi celelalte documente anexate la cerere, cu completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) 
din Anexa nr. 1 „Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de 
către unităţile administrativ-teritoriale” la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
În şedinţa din data de 09 septembrie 2011, membrii Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile însoţite de documentaţiile complete, în ordinea înregistrării acestor 
cereri. Suma rămasă disponibilă din plafonul anului 2011 pentru autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale a fost de 79,89 milioane lei, sumă care nu 
acoperea valoarea însumată a tuturor cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei. La momentul 
analizării cererii Municipiului Galaţi, plafonul pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile 
era angajat prin autorizările emise de Comisie şi nu acoperea solicitarea dumneavoastră. Din această 
cauză, nu a fost posibilă avizarea favorabilă a cererii dumneavoastră. 
Întrucât la data prezentei plafonul de contractare aferent anului 2011 este angajat integral, Comisia nu 
mai avizează contractarea de finanţări rambursabile până la sfârşitul acestui an, cu excepţia celor 
destinate: 
- refinanţării datoriei publice locale; 
- prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 
la Uniunea Europeană; 
- achitării obligaţiilor de plată restante, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, precizăm că procesul de autorizare a contractării de finanţări rambursabile, care intră sub 
incidenţa plafonului anual de contractare, va fi continuat după începutul anului viitor, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Drept urmare, dacă intenţionaţi să contractaţi în anul 2012 împrumutul 
pentru care nu aţi primit avizul Comisiei în şedinţa din 09.09.2011, vă rugăm ca, după începutul anului 
viitor, să depuneţi o nouă cerere şi documentaţia aferentă, întocmite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care să respecte prevederile 
Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”; 
 
3. transmiterea următorului răspuns către Comuna Stroieşti (judeţul Suceava): 
„Prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar a fost aprobat pentru anul 2011 plafonul pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 700 milioane lei. Acest plafon nu cuprinde 
finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările 
rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
încadrarea în plafonul anual aprobat. 
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Cu adresa nr. 3837/29.08.2011, înregistrată la registratura Ministerului Finanţelor Publice sub nr. 
147496/30.08.2011 şi la secretariatul Comisiei sub nr. 1166/612507/30.08.2011, aţi transmis Cererea 
pentru autorizarea contractării unui împrumut intern în valoare de 256.868 lei, precum şi celelalte 
documente anexate la cerere, cu completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Anexa nr. 
1 „Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unităţile 
administrativ-teritoriale” la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
În şedinţa din data de 09 septembrie 2011, membrii Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile însoţite de documentaţiile complete, în ordinea înregistrării acestor 
cereri. Suma rămasă disponibilă din plafonul anului 2011 pentru autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale a fost de 79,89 milioane lei, sumă care nu 
acoperea valoarea însumată a tuturor cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei. La momentul 
analizării cererii Comunei Stroieşti, plafonul pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile era 
angajat integral prin autorizările emise de Comisie. Din această cauză, nu a fost posibilă avizarea 
favorabilă a cererii dumneavoastră. 
Întrucât la data prezentei plafonul de contractare aferent anului 2011 este angajat integral, Comisia nu 
mai avizează contractarea de finanţări rambursabile până la sfârşitul acestui an, cu excepţia celor 
destinate: 
- refinanţării datoriei publice locale; 
- prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 
la Uniunea Europeană; 
- achitării obligaţiilor de plată restante, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, precizăm că procesul de autorizare a contractării de finanţări rambursabile, care intră sub 
incidenţa plafonului anual de contractare, va fi continuat după începutul anului viitor, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Drept urmare, dacă intenţionaţi să contractaţi în anul 2012 împrumutul 
pentru care nu aţi primit avizul Comisiei în şedinţa din 09.09.2011, vă rugăm ca, după începutul anului 
viitor, să depuneţi o nouă cerere şi documentaţia aferentă, întocmite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care să respecte prevederile 
Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”; 
 
4. transmiterea următorului răspuns către Municipiul Alexandria: 
„Prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar a fost aprobat pentru anul 2011 plafonul pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 700 milioane lei. Acest plafon nu cuprinde 
finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările 
rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
încadrarea în plafonul anual aprobat. 
Cu adresa nr. 16805/29.08.2011, înregistrată la registratura Ministerului Finanţelor Publice sub nr. 
147461/30.08.2011 şi la secretariatul Comisiei sub nr. 1168/612509/30.08.2011, aţi transmis Cererea 
pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 22.000.000 lei, precum 
şi celelalte documente anexate la cerere, cu completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) 
din Anexa nr. 1 „Norme şi proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de 
către unităţile administrativ-teritoriale” la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
În şedinţa din data de 09 septembrie 2011, membrii Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile însoţite de documentaţiile complete, în ordinea înregistrării acestor 
cereri. Suma rămasă disponibilă din plafonul anului 2011 pentru autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale a fost de 79,89 milioane lei, sumă care nu 
acoperea valoarea însumată a tuturor cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei. La momentul 
analizării cererii Municipiului Alexandria, plafonul pentru autorizarea contractării de finanţări 
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rambursabile era angajat integral prin autorizările emise de Comisie. Din această cauză, nu a fost posibilă 
avizarea favorabilă a cererii dumneavoastră. 
Întrucât la data prezentei plafonul de contractare aferent anului 2011 este angajat integral, Comisia nu 
mai avizează contractarea de finanţări rambursabile până la sfârşitul acestui an, cu excepţia celor 
destinate: 
- refinanţării datoriei publice locale; 
- prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 
la Uniunea Europeană; 
- achitării obligaţiilor de plată restante, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, precizăm că procesul de autorizare a contractării de finanţări rambursabile, care intră sub 
incidenţa plafonului anual de contractare, va fi continuat după începutul anului viitor, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Drept urmare, dacă intenţionaţi să contractaţi în anul 2012 împrumutul 
pentru care nu aţi primit avizul Comisiei în şedinţa din 09.09.2011, vă rugăm ca, după începutul anului 
viitor, să depuneţi o nouă cerere şi documentaţia aferentă, întocmite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care să respecte prevederile 
Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.”; 
 
5. transmiterea următorului răspuns către Municipiul Tîrgu Mureş: 
„Prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar a fost aprobat pentru anul 2011 plafonul pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
către unităţile administrativ-teritoriale, în sumă de 700 milioane lei. Acest plafon nu cuprinde 
finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările 
rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de la 
Uniunea Europeană. 
Conform prevederilor legale în vigoare, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, cu 
încadrarea în plafonul anual aprobat. 
Cu adresa nr. 1027/08.08.2011, înregistrată la secretariatul Comisiei sub nr. 1174/612707/06.09.2011, aţi 
transmis Cererea pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile de tip credit furnizor în 
valoare de 12.390.743,38 euro, precum şi celelalte documente anexate la cerere, cu completările 
ulterioare, potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Anexa nr. 1 „Norme şi proceduri privind autorizarea 
contractării sau garantării de împrumuturi de către unităţile administrativ-teritoriale” la Hotărârea 
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
În şedinţa din data de 09 septembrie 2011, membrii Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile însoţite de documentaţiile complete, în ordinea înregistrării acestor 
cereri. Suma rămasă disponibilă din plafonul anului 2011 pentru autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale a fost de 79,89 milioane lei, sumă care nu 
acoperea valoarea însumată a tuturor cererilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei. La momentul 
analizării cererii Municipiului Tîrgu Mureş, plafonul pentru autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile era angajat integral prin autorizările emise de Comisie. Din această cauză, nu a fost posibilă 
avizarea favorabilă a cererii dumneavoastră. 
Întrucât la data prezentei plafonul de contractare aferent anului 2011 este angajat integral, Comisia nu 
mai avizează contractarea de finanţări rambursabile până la sfârşitul acestui an, cu excepţia celor 
destinate: 
- refinanţării datoriei publice locale; 
- prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă de 
la Uniunea Europeană; 
- achitării obligaţiilor de plată restante, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din 
economie, precum şi alte măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 
Totodată, precizăm că procesul de autorizare a contractării de finanţări rambursabile, care intră sub 
incidenţa plafonului anual de contractare, va fi continuat după începutul anului viitor, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. Drept urmare, dacă intenţionaţi să contractaţi în anul 2012 împrumutul 
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pentru care nu aţi primit avizul Comisiei în şedinţa din 09.09.2011, vă rugăm ca, după începutul anului 
viitor, să depuneţi o nouă cerere şi documentaţia aferentă, întocmite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care să respecte prevederile 
Legii nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 
V. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Giurgiu, Reghin, Sighişoara şi 
Tîrgu Mureş, precum şi de oraşul Buşteni, 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 solicitării Primăriei Municipiului Moineşti, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
transmiterea următorului răspuns către solicitant şi, în copie, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău: 
„- în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi 
funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori 
externe pe termen scurt, mediu şi lung pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi 
pentru refinanţarea datoriei publice locale numai cu avizul Comisiei, în condiţiile respectării prevederilor 
art. 63 alin. (4) şi (4¹) din legea sus-menţionată; 
- potrivit art. 63 alin. (5¹) din legea sus-menţionată, împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile 
administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de 
fonduri externe nerambursabile, de preaderare şi postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de 
la prevederile alin.(4) şi (4¹); 
- în Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, la Anexa nr.1 „Norme şi 
proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unităţile 
administrativ-teritoriale” este prevăzut conţinutul documentaţiei pe care o unitate administrativ-
teritorială trebuie să o întocmească în vederea obţinerii autorizării contractării sau garantării unei finanţări 
rambursabile. Din documentele prezentate în Anexa nr.1 la HG nr.9/2007 menţionăm: 
 - proiectul contractului de împrumut sau termenii financiari indicativi transmişi de bancă, care să 
cuprindă: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de graţie, perioada 
de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului, precum şi 
graficul estimativ de rambursare a împrumutului, în care să se evidenţieze distinct, pe ani, dobânzile, 
comisioanele, ratele de capital şi celelalte costuri aferente; 
 - anexa 1.4 la norme şi proceduri „Situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe 
perioada de derulare a împrumutului”, întocmită pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor 
prevăzute în situaţia împrumuturilor contractate/garantate existente şi a graficului estimativ de rambursare 
al împrumutului pentru care se solicită autorizarea; 
 - anexa 1.3 la norme şi proceduri „Situaţia calcului gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii 
administrativ-teritoriale”, întocmită în concordanţă cu datele prevăzute în ultimul buget aprobat pe anul în 
curs, situaţiile financiare privind conturile de execuţie ale bugetului local, situaţia estimativă privind 
serviciul total al datoriei publice locale din anexa 1.4 la norme şi proceduri. 
- aşadar, exprimarea unui punct de vedere privind avizarea împrumutului ce urmează a fi contractat, ca 
urmare a adoptării HCL nr.69/26.05.2011, şi privind gradul de îndatorare al municipiului se poate face 
numai în situaţia în care Municipiul Moineşti va depune o documentaţie astfel încât Comisia să analizeze 
dacă documentaţia supusă analizei este întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 
În legătură cu adresa Primăriei Municipiului Reşiţa, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, 
transmiterea următoarelor precizări către autoritatea locală: 
„- Municipiul Reşiţa a garantat în favoarea SC PIEŢE REŞIŢA SRL două finanţări rambursabile, şi 
anume: 

1. împrumutul în valoare de 3.200.000 lei, contractat de la Piraeus Bank, conform Contractului de 
credit nr. 6/03.01.2008, în baza Hotărârii CAÎL nr. 826/15.11.2007, 

2. împrumutul în valoare de 2.500.000 lei, contractat de la Raiffeisen Bank SA, conform 
Contractului de credit nr. 11/07.06.2010, în baza Hotărârii CAÎL nr. 1563/11.05.2010; 

- Municipiul Reşiţa, în calitate de garant al împrumuturilor contractate de către SC PIEŢE REŞIŢA SRL, 
s-a angajat, conform prevederilor legale în vigoare, să constituie şi să asigure din bugetul local resursele 
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financiare necesare plăţii serviciului datoriei publice locale, cât şi a altor cheltuieli aferente finanţărilor 
rambursabile garantate; 
- prin intrarea în procedură de insolvenţă a SC PIEŢE REŞITA SRL, Municipiul Reşiţa, în calitate de 
garant, preia obligaţiile de plată către bănci ale împrumutatului, în baza prevederilor contractelor de 
împrumut şi a obligaţiilor ce derivă din aceste contracte, semnate în calitate de garant, fără a fi emisă o 
nouă autorizare din partea Comisiei;  
- în situaţia în care SC PIEŢE REŞIŢA SRL devine solvabilă, aceasta îşi va relua obligaţia plăţii 
serviciului datoriei aferent celor două împrumuturi, concomitent cu încetarea acestei obligaţii pentru 
municipiul Reşiţa.” 
 
VI. DIVERSE 
Referitor la creditul bancar contractat de către Oraşul Voluntari, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, transmiterea către Primăria Oraşului Voluntari a unei scrisori prin care să se solicite 
amendarea Contractului de credit nr. DM 30/23.06.2011, încheiat cu BCR SA, şi anume, prin: 

o diminuarea valorii împrumutului menţionată la art.I “Obiectul contractului”; 
o modificarea art.II “Utilizarea creditului”; 
o modificarea pct.4.1 din art.IV “Tragerea creditului”; 

având în vedere faptul că, până la data de 30.07.2011, Oraşul Voluntari nu a solicitat Comisiei autorizarea 
contractării de împrumut pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de finanţare nerambursabilă 
de la Uniunea Europeană.  


