
pagina 1 din 4 

R O M Â N I A 
 
 

GGUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei din data 14.07.2011 

  
 
 
 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 14.07.2011: 
  
 

Urmare deciziei membrilor Comisiei din şedinţa din 11 iulie 2011 de a fi organizată o întâlnire, în 
data de 14 iulie a.c., la care să fie invitaţi primarii Sectoarelor 1, 5 şi 6 din Bucureşti pentru a discuta cu 
aceştia posibilitatea revizuirii nivelului tragerilor autorizate pentru acest an, au fost transmise 
următoarele invitaţii: 
a) adresă Cabinet Secretar de Stat Nr. 611092/11.07.2011 către primarul Sectorului 1 pentru şedinţa 
CAÎL din data de 14.07.2011, ora 1400; 
b) adresă Cabinet Secretar de Stat Nr. 611093/11.07.2011 către primarul Sectorului 5 pentru şedinţa 
CAÎL din data de 14.07.2011, ora 1430; 
c) adresă Cabinet Secretar de Stat Nr. 611094/11.07.2011 către primarul Sectorului 6 pentru şedinţa 
CAÎL din data de 14.07.2011, ora 1500.  
 

Motivaţia acestei întâlniri constă în nivelul foarte scăzut al tragerilor efectuate de cele trei sectoare 
din sumele autorizate pentru a fi trase în acest an, care reprezintă 40,88% din plafonul anual aprobat prin 
Legea nr.275/2010, în timp ce solicitările existente în evidenţa CAÎL pentru autorizarea efectuării de 
trageri în 2011 din împrumuturile contractate de unităţile administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate 
deoarece plafonul de trageri este angajat integral prin autorizările emise. 

 
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 (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 raportărilor transmise către MFP, tragerile efectuate în acest an sunt în sumă de 480.337,44 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. 
 
Până la data de 11.07.2011, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti nu a semnat contractul de împrumut în 
baza Hotărârii CAÎL nr. 1698/10.09.2010 şi, implicit, nu a efectuat trageri din împrumutul autorizat. 
 
Astfel, Sectorul 1 a tras doar 0,17% 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. 
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Conform Hotărârii nr. 1674/10.09.2010, CAÎL a autorizat efectuarea de trageri în anul 2011, în sumă de 
61.191.882,69 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 8,05% din plafonul anual aprobat prin Legea nr. 275/2010. 
 

 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 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 raportărilor 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, tragerile efectuate în acest an 
sunt în sumă de 13.066.971,61 lei. 
 
Astfel, Sectorul 6 a tras doar 7,45% din totalul tragerilor autorizate pentru anul 2011, reprezentând 
12,53% din plafonul anual aprobat prin Legea nr. 275/2010. 

   
II. DIVERSE 
 

* 
* * 

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

ca proiect de către secretariat. 
 
 În baza invitaţiilor transmise, la discuţiile cu membrii Comisiei au participat: 
- din partea Primăriei Sectorului 1, în baza Mandatului de reprezentare nr. 19945/13.07.2011: doamna 
Anca LUDU, director economic, şi domnul Mihai TUDORANCEA, director general TUD Business 
Consulting (companie contractată de Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pentru servicii de consultanţă 
financiară); 
- din partea Primăriei Sectorului 5: domnul Daniel Marian VANGHELIE, primar; 
- din partea Primăriei Sectorului 6, în baza Mandatului de reprezentare nr. 21923/14.07.2011: domnul 
Mihai TUDORANCEA, director general TUD Business Consulting (companie contractată de Sectorul 6 
al Municipiului Bucureşti pentru servicii de consultanţă financiară). 
 
 Mulţumindu-le pentru faptul că au răspuns la invitaţia Comisiei de a discuta posibilitatea revizuirii 
nivelului tragerilor autorizate spre a fi efectuate în acest an, domnul Bogdan DRĂGOI, preşedintele 
Comisiei, a reiterat faptul că au fost primite de către Comisie numeroase cereri din partea altor unităţi 
administrativ-teritoriale pentru autorizare de trageri pentru acest an din împrumuturile contractate pentru 
finanţarea de investiţii publice de interes local aflate în curs de finalizare, dar care nu pot fi aprobate 



pagina 4 din 4 

întrucât plafonul aferent tragerilor este angajat integral prin autorizările emise, între care se regăsesc şi 
cele pentru cele trei sectoare ale Municipiului Bucureşti. Având în vedere valoarea foarte mică a 
tragerilor efectuate de cele trei sectoare în primul semestru al anului, Comisia face apel la reprezentanţii 
acestora ca din sumele autorizate pentru a fi trase în 2011, care reprezintă 40,88% din plafonul anual 
aprobat prin Legea nr.275/2010, să precizeze sumele la care pot renunţa pentru a putea fi alocate altor 
unităţi administrativ-teritoriale. 
 
 Reprezentanţilor celor trei sectoare ale Municipiului Bucureşti le-au fost înmânate următoarele 
adrese, al căror text a fost agreat în şedinţa Comisiei din 11 iulie a.c. spre a fi transmis unităţilor 
administrativ-teritoriale al căror rest de tras autorizat depăşeşte suma de 10 milioane lei: 
a) către Primăria Sectorului 1 Bucureşti: adresele nr. 611170/14.07.2011 şi nr. 611172/14.07.2011 

pentru tragerile aferente împrumuturilor de la BCR şi BEI; 
b) către Primăria Sectorului 5 Bucureşti: adresele nr. 611171/14.07.2011, nr. 611173/14.07.2011 şi nr. 

611174/14.07.2011 pentru tragerile aferente împrumuturilor de la BCR; 
c) către Primăria Sectorului 6 Bucureşti: adresele nr. 611175/14.07.2011 şi nr. 611176/14.07.2011 

pentru tragerile aferente împrumuturilor de la BCR şi BEI. 
 

Pentru a răspunde solicitării Comisiei astfel încât să beneficieze de autorizări de trageri şi alte 
localităţi care-şi finanţează investiţiile din credite, domnul primar Marian VANGHELIE a precizat că 
Sectorul 5 va renunţa la suma de 10 milioane lei, sumă pentru care va solicita autorizarea spre a fi trasă 
în anul 2012. În acest sens, va transmite Comisiei răspunsul la adresele primite în cadrul şedinţei, precum 
şi cererea pentru autorizarea sumei de 10 milioane lei pentru anul viitor.  

 
Doamna director Anca LUDU a precizat că Primăria Sectorului 1 consideră justificată menţinerea 

nivelului tragerilor autorizate pentru anul 2011 având în vedere că: 
- în cazul împrumutului contractat de la BCR, în valoare de 298.438.000 lei, la data de 

30.06.2011 valoarea tragerilor a fost de 223.785.328 lei, diferenţa de 74.650.911 lei care este 
autorizată pentru anul 2011 urmând a fi trasă până la finele anului curent; 

- în ceea ce priveşte împrumutul extern de 125.000.000 euro, s-au finalizat toate procedurile 
legale cu privire la contractarea împrumutului, fiind estimată semnarea contractului de finanţare 
cu BEI până la sfârşitul lunii iulie şi, fiind astfel asigurată sursa de finanţare, vor putea fi 
încheiate contractele de execuţie de lucrări ţinând cont de faptul că există încheiat la nivelul 
Sectorului 1 un acord cadru, cu derulare până în 2013, pentru un număr de 525 de imobile. În 
plus, în prezent sunt disponibile documentaţiile tehnice pentru un număr de 290 de imobile care 
permit încheierea contractelor subsecvente de lucrări pentru întreaga sumă autorizată pentru 
anul 2011, de 50.000.000 euro. 

 
Domnul Mihai TUDORANCEA a precizat că nu a fost mandatat de primarul Sectorului 6 să renunţe 

la vreo sumă dintre cele autorizate ca trageri pentru anul 2011 pentru că Primăria Sectorului 6 va trage 
sumele respective până la sfârşitul anului, însă va transmite primarului adresele din partea Comisiei şi se 
va răspunde la acestea.     

   
 


