ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 20.12.2011

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 – preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România

absent

- Gheorghe BUNEA STANCU – membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România

absent
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Ordinea de zi din data de 20.12.2011:

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 - 2014:

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 - 2014, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, precum şi limitele aferente perioadei 2012 -2014, prevăzute în Strategia fiscalbugetară:

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)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
624,78
732,49
312,53
100,61
8,10

2011 1)
703,03
1.400,00
700,00
-3,03
1400
0,00
100,00
2)
2012
0,00
1.064,18
900,00
900,00
1400
335,82
76,01
2013 2)
0,00
353,29
800,00
800,00
1200
846,71
29,44
2)
2014
0
78,81
800,00
800,00
1200
1.121,19
6,57
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 2012-2014, aprobată de Guvern în 10.08.2011;

3)

echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2011, 2012 şi 2013,
conform prognozei de toamnă elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (noiembrie 2011). Conform prognozei de toamnă 2011, media
anuală a cursului de schimb lei/euro pentru 2011 a crescut de la 4,18 lei/euro la 4,24 lei/euro, fapt care a generat majorarea cu 3.034.979,30
lei a sumei reprezentând echivalentul în lei pentru finanţările rambursabile exprimate în euro, a căror contractare a fost avizată de CAÎL în
perioada 01.01.2011 - 09.09.2011.
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II.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte
care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA
DUMBRĂVIŢA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Petofi Sandor nr. 31.
Tel.: 0256 - 214 272
Fax: 0256 - 214 399
primdumbravita@
yahoo.com
www.e-primarii.ro/dumbravita-tm

2

3

ORAŞUL
SÂNNICOLAU MARE
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Republicii nr. 15, CP
305600.
Tel.: 0256 - 370 366
Fax: 0256 - 370 350
primaria@sannicolaumare.ro
www.sannicolau-mare.ro

COMUNA BOROAIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Principală FN.
Tel.: 0230 - 548 015
Fax: 0230 - 548 026
primariaboroaia@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

PR (7,4%) + 2,5%
Parteneriat media pentru
comunitatea regională
PCT Hu-Ro 2007-2013

Modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii
urbane a oraşului
Sânnicolau Mare prin
realizarea de drumuri
orăşeneşti şi trotuare,
sistem de gestionarea
apelor pluuviale de
suprafaţă, amenajări de
parcuri POR
Reabilitare, modernizare
şi dotare ambulatorii
Spitalul Orăşenesc în loc.
Sânnicolau Mare POR
Prevenirea criminalităţii şi
creşterea siguranţei
cetăţeanului prin
monitorizare video POR
Proiect integrat:
Modernizare drumuri
comunale, alimentare cu
apă, canalizare şi staţie de
epurare, modernizare
cămin cultural, prima
înfiinţare şi dotare centru
de asistenţă după

1242/615335/
24.11.2011

1253/615750/
07.12.2011

CEC
BANK

Raiffeisen
BANK

0,00

400.000
trageri în 2011

11 luni

1 lună

0,00

17.700.000
trageri în
2012:
19.873.814,67
2013:
19.324.821,92
2014:
266.071,23

-

5 ani

com.analiză: 0,5%
com.gestiune: 1%
com.refin.: 3%
com.ramb.anticip.: 1%
în cazul refin. de la
altă bancă

ROBOR1M + 1,5%
com.admin.: 0,2%

ROBOR3M + 4,5%
1258/615859/
12.12.2011

BCR

pagina 3 din 12

0,00

996.283
trageri în 2012

3 luni

1 lună

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

Nr.
crt.

Solicitant

4

COMUNA GRINŢIEŞ
JUDEŢUL NEAMŢ
Sat Grinţieş, CP 617230.
Tel.: 0233 - 265 410
Fax: 0233 - 265 172

5

COMUNA RĂCĂŞDIA
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Sat Răcăşdia nr. 535.
Tel./Fax:
0255 - 575 493
primaria_racasdia@
yahoo.com

6

COMUNA CORUND
JUDEŢUL HARGHITA
Sat Corund nr. 589.
Tel.: 0266 - 249 101
Fax: 0266 - 249 344
primariacorund@
yahoo.com
www.primariacorund.ro

Obiect finanţare
rambursabilă
programul tip after school
în com. Boroaia
PNDR
Proiect integrat privind
alimentarea cu apă,
canalizare menajeră şi
staţie de epurare,
reabilitare cămin cultural
cu amenajare de punct
muzeistic, modernizare
drum comunal DC 152,
înfiinţarea şi dotarea
centrului de asistenţă
după programul şcolar în
com. Grinţieş şi achiziţia
de utilaje pentru
întreţinere drumuri PNDR
Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de
exploataţie agricolă în
com. Răcăşdia PNDR
Înfiinţare Centru local de
informare turistică şi
marketingul serviciilor
legate de turismul rural în
com. Răşcadia PNDR
Proiect integrat: asfaltarea
străzilor din interiorul
satului Corund, com.
Corund; alimentarea cu
apă potabilă a loc.
Corund; prima înfiinţare a
serviciului de asistenţă
comunitară în com.
Corund; achiziţionare de
utilaje pentru servicii
publice de deszăpezire şi
întreţinere de vară a
drumurilor comunale din
com. Corund PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR3M + 4,5%
1256/615898/
12.12.2011

1257/615904/
13.12.2011

1259/615943/
13.12.2011

BCR

BCR

BRD GSG
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0,00

1.300.000
trageri în 2011

0,00

1.000.000
trageri în
2011: 500.000
2012: 500.000

0,00

2.100.000
trageri în 2011

4 luni

1 lună

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

ROBOR3M + 5%
11 luni

1 lună

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

ROBOR3M + 1,99%
6 luni

114 luni

com.iniţial angajam.:
0,3% flat

Nr.
crt.

Solicitant

7

ORAŞUL SĂCUENI
JUDEŢUL BIHOR
Str. Libertăţii nr. 1, CP
417435.
Tel.: 0259 - 352 194
Fax: 0259 - 352 195
primaria.sacueni@
cjbihor.ro
www.sacueni.ro

8

COMUNA MEHADICA
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Str. Principală nr. 71.
Tel.: 0255 - 563 339
Fax: 0255 - 563 334
primaria_mehadica@
yahoo.com
www.primaria
mehadica.ro

9

COMUNA BUNEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
CP 727090
Tel.: 0230 - 549 055
Fax: 0230 - 549 001
pbunesti_sv@yahoo.com
www.primariabunesti.ro

10

COMUNA GORBAN
JUDEŢUL IAŞI
CP 707210
Tel.: 0232 - 292 900
Fax: 0232 - 272 419
primariagorban@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Crearea unui Incubator şi
Centru de servicii pentru
afaceri transfrontaliere
PCT Hu-Ro 2007-2013

1261/616012/
14.12.2011

OTP Bank

Proiect integrat:
Modernizare străzi rurale,
construire creşă cu 2
grupuri şi reabilitare
cămin cultural,
promovarea specificului
local şi a moştenirii
culturale, conservarea
patromoniului material şi
imaterial în com.
Mehadica PNDR
Proiect integrat cu 3
acţiuni de investiţie:
Modernizare 6 km
drumuri comunale,
canalizare menajeră şi
staţie de epurare în com.
Buneşti şi achiziţionarea
unui utilaj multifuncţional
(buldoexcavator) PNDR
Proiect integrat pentru
realizarea investiţiilor:
Înfiinţare reţea de
alimentare cu apă loc.
Podu Hagiului, com.
Gorban, şi reţea de
canalizare, construire
staţie de epurare com.
Gorban PNDR

1262/616059/
15.12.2011

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

BRD GSG

0,00

0,00

RON

715.000
trageri în 2012

624.000
trageri în 2011

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

11 luni

Perioadă de
rambursare

1 lună

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR3M + 2%
com.acordare: 1% flat

ROBOR3M + 4,5%
5 luni

1 lună

com.acordare: 1% flat
com.gestiune: 0,1%

ROBOR3M + 4,5%
1263/616100/
16.12.2011

1264/616105/
16.12.2011

BCR

BRD GSG
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0,00

1.356.719
trageri în 2012

0,00

1.800.000
trageri în 2011

3 luni

1 lună

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

ROBOR3M + 3%
5 luni

1 lună

com.iniţial angajam.:
0,5% flat

Nr.
crt.

Solicitant

11

COMUNA VÂRFU
CÂMPULUI
JUDEŢUL BOTOŞANI
CP 717450
Tel.: 0231 - 627 106
Fax: 0331 - 811 568
virfucimp@gmail.com

Obiect finanţare
rambursabilă
Promovarea activităţilor
de marketing şi a
produselor turistice
specifice zonei Vârfu
Câmpului, jud. Botoşani
POR

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

1265/616140/
19.12.2011

Banca
Comercială
Carpatica

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

0,00

TOTAL

III.

800.000
trageri în
2011: 344.000
2012: 456.000

Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR1M + 4,5%
11 luni

1 lună

com.acordare: 1%
com.gestiune: 0,1%

28.792.002
trageri în
2011:
7.068.000,00
2012:
23.897.816,67
2013:
19.324.821,92
2014:
266.071,23

Analiza cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut, în baza OUG nr. 51/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă în
tabelul următor:

Nr.
crt.

Solicitant

1

MUNICIPIUL
CARACAL
JUDEŢUL OLT
Piaţa Victoriei nr. 10, CP
235200.
Tel.: 0249 - 511 386
Fax: 0249 - 517 516
office@
primariacaracal.ro

IV.

0,00

RON

Perioada de finanţare

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Achitare obligaţii restante
la 31.12.2010

1266/616166/
19.12.2011

MFP

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

0,00

RON

4.000.000
trageri în 2011

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

1 an

Perioadă de
rambursare

4 ani

Rata dobânzii
Comisioane

6,25%

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, precum şi a celor destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexa nr. 1.
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V.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. COMUNA DUDEŞTII NOI, JUDEŢUL TIMIŞ
În baza Hotărârii nr. 1940/11.05.2011 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, Comuna
Dudeştii Noi a contractat de la Banca Transilvania SA o finanţare rambursabilă în valoare de 2,5
milioane lei, cu utilizare integrală în anul 2011.
Cu Notificarea nr. 3654/12.12.2011, Comuna Dudeştii Noi aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr.
58/11.12.2011 a fost aprobată modificarea graficului de rambursare a finanţării rambursabile susmenţionate.
2. COMUNA OZUN, JUDEŢUL COVASNA
Prin Hotărârea nr. 1517/26.01.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Comuna Ozun a unei finanţări rambursabile în valoare de 1.200.000 lei pentru realizarea unor
investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menţionate, Comuna Ozun a încheiat cu CEC
Bank SA, Contractul de linie de credit de investiţie nr. 2041.020502/5/11.05.2010.
Cu Notificarea nr. 7446/26.10.2011, modificată şi completată cu Notificările nr. 8078/17.11.2011 şi nr.
8803/30.11.2011, Comuna Ozun aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată HCL nr.
78/10.11.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, precum şi utilizarea
sumei de 282.462,42 lei, în anul 2012, pentru următoarele obiective de investiţii:
o Sistem de Alimentare cu apă în comuna Ozun, sat Sântionlunca, în valoare de 100.000 lei;
o Sistem de alimentare cu apă în comuna Ozun, satele Bicfalău şi Lisnău, în valoare de 100.000 lei;
o Modernizarea străzilor din comuna Ozun, în valoare de 82.462,42 lei.
3. MUNICIPIUL ORADEA, JUDEŢUL BIHOR
Cu Hotărârea nr. 1351/21.08.2009, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit nr.
46/14.09.2009 cu BRD-GSG SA.
Cu Notificarea nr. 268834/18.11.2011, Municipiul Oradea aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost
adoptată HCL nr. 734/17.11.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii.
Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu:
- s-a micşorat valoarea obiectivului de investiţii Modernizare străzi în vederea fluidizării traficului de
acces între zone rezidenţiale şi funcţionale din municipiul Oradea, din cadrul Programului Operational
Regional 2007-2013, de la 28.367.710 lei la 14.929.582,29 lei;
- s-a majorat valoarea obiectivului de investiţii Pod peste Crişul Repede, relaţia str.Oneştilor-SovataFagului-Carpaţi-Dacia-proiectare şi exe- cuţie, de la 10.038.000 lei până la 18. 461.661 lei;
- s-a introdus obiectivul de investiţii Realizare acces din str.Meiului-str. Seleuşului, inclusiv pod peste
Pârâul Peta, în valoare de 5.014.466,71 lei.
4. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârile nr. 639/12.07.2007 şi nr. 1694/10.09.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale
a avizat contractarea de către Municipiul Câmpina a unei finanţări rambursabile în valoare de 1.350.000
EUR şi suplimentarea acesteia cu 675.000 EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local,
în baza cărora fost încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr. DM1/268/06.09.2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Cu Notificarea nr. 24140/02.12.2011, Primăria Municipiului Câmpina aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost
adoptată HCL nr. 181/24.11.2011 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Câmpina
şi aprobarea rectificării bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2011, prin care a fost
aprobată lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate, în anul 2011, din împrumutul autorizat
în valoare de 675.000 EUR. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
5. MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ
Cu Hotărârea nr. 1762/25.10.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Zalău a unei finanţări rambursabile în valoare de 15.000.000 lei pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de
credit de investiţii nr. 457/25.11.2010.
Cu Notificarea nr. 57736/05.12.2011, Municipiul Zalău aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL
nr. 176/30.08.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii. Prin adoptarea
acestei hotărâri de consiliu:
- s-a diminuat cu 282.000 lei valoarea obiectivului de investiţii Reabilitare imobil str. 22 Decembrie
1989, nr. 3 (fostul Club al Tineretului);
- s-a majorat cu aceeaşi sumă valoarea obiectivului de investiţii Şoseaua ocolitoare cu acces din
DN1F/E81 în DJ191C pentru devierea traficului din Municipiul Zalău, derulat prin Programul PHARECES 2005.
6. MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
Prin Hotărârea nr. 1282/05.06.2009, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Târgovişte a unei finanţări rambursabile în valoare de 12.883.000 lei pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit nr.
340/15.07.2009 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr.31282/12.12.2011, Primăria Municipiului Târgovişte aduce la cunoştinţa CAÎL că a
fost adoptată HCL nr. 241/28.11.2011, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere aferentă
împrumutului menţionat, până la data de 30.06.2012. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria
Municipiului Târgovişte a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 241/28.11.2011 prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de
tragere până la data de 30.06.2012,
• proiectul Actului adiţional nr. 4/19.12.2011 la Contractul de credit nr. 340/15.07.2009, potrivit căruia
se modifică şi se completează prevederile art. 2 privind prelungirea perioadei de tragere până la data de
30.06.2012, fără a fi modificate celelalte clauze contractuale aprobate iniţial.
7. MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA
Prin Hotărârile nr. 1608/16.07.2010 şi nr. 1728/10.09.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale a avizat contractarea de către Municipiul Alba Iulia a unei finanţări rambursabile în valoare totală
de 26.307.937 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local şi cofinanţarea unor proiecte
care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri,
Municipiul Alba Iulia a încheiat cu Unicredit Ţiriac Bank SA, Contractul de credit nr. SIB3/23/2010 din
01.09.2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 82115/21.11.2011, Municipiul Alba Iulia a transmis copia contractului de finanţare
încheiat cu autoritatea de management aferent obiectivului de investiţii Valorificarea resurselor turistice
naturale în zona Mamut-Parcul Dendrologic “Dr. Ioan Vlad”-Valea Popii din Municipiul Alba Iulia,
derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, cât şi răspunsul CAÎL nr.
607761/05.04.2011.
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8. JUDEŢUL IALOMIŢA
Cu Hotărârea nr. 1892/11.03.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Judeţul Ialomiţa a unei finanţări rambursabile în valoare de 25.000.000 lei pentru realizarea unor
investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit nr. 46/19.04.2011, cu
BRD-GSG SA.
Cu Notificarea nr. 8938/14.12.2011, Consiliul Judeţean Ialomiţa aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost
adoptată HCJ nr. 88/30.11.2011, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii.
Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu judeţean, lista obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut
va avea următoarea structură:
- Modernizare drum judeţean DJ 212, km 58+297-61+299, în valoare de 2.300.000 lei;
- Modernizare drum judeţean DJ 213, km 0+000-7+900, în valoare de 6.600.000 lei;
- Modernizare drum judeţean DJ 201,Bueşti-Albeşti, în valoare de 6.500.000 lei;
- Modernizare drumuri judeţene DJ 102H, 306A, 306, în valoare de 2.000.000 lei;
- Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă Slobozia etapa a II-a, în valoare de 2.900.000 lei;
- Modernizare drum judeţean DJ 201, Mărculeşti-Sudiţi-Săveni km 84+000-100+000, în valoare de
4.700.000 lei.
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. Membrii Comisiei au luat notă de valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de
noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2011 - 2014.
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA DUMBRĂVIŢA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Petofi Sandor nr. 31.
Tel.: 0256 - 214 272
Fax: 0256 - 214 399
primdumbravita@yahoo.com
www.e-primarii.ro/-dumbravita-tm

Parteneriat media pentru comunitatea
regională
PCT Hu-Ro 2007-2013

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Republicii nr. 15, CP 305600.
Tel.: 0256 - 370 366
Fax: 0256 - 370 350
primaria@sannicolau-mare.ro
www.sannicolau-mare.ro

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii
urbane a oraşului Sânnicolau Mare prin
realizarea de drumuri orăşeneşti şi trotuare,
sistem de gestionarea apelor pluuviale de
suprafaţă, amenajări de parcuri POR
Reabilitare, modernizare şi dotare
ambulatorii Spitalul Orăşenesc în loc.
Sânnicolau Mare POR
Prevenirea criminalităţii şi creşterea
siguranţei cetăţeanului prin monitorizare
video POR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

2

Obiect finanţare rambursabilă

pagina 9 din 12

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare rambursabilă

3

COMUNA BOROAIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Principală FN.
Tel.: 0230 - 548 015
Fax: 0230 - 548 026
primariaboroaia@yahoo.com

4

COMUNA GRINŢIEŞ
JUDEŢUL NEAMŢ
Sat Grinţieş, CP 617230.
Tel.: 0233 - 265 410
Fax: 0233 - 265 172

Proiect integrat: Modernizare drumuri
comunale, alimentare cu apă, canalizare şi
staţie de epurare, modernizare cămin cultural,
prima înfiinţare şi dotare centru de asistenţă
după programul tip after school în com.
Boroaia PNDR
Proiect integrat privind alimentarea cu apă,
canalizare menajeră şi staţie de epurare,
reabilitare cămin cultural cu amenajare de
punct muzeistic, modernizare drum comunal
DC 152, înfiinţarea şi dotarea centrului de
asistenţă după programul şcolar în com.
Grinţieş şi achiziţia de utilaje pentru
întreţinere drumuri PNDR

5

COMUNA RĂCĂŞDIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Sat Răcăşdia nr. 535.
Tel./Fax:
0255 - 575 493
primaria_racasdia@yahoo.com

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de
exploataţie agricolă în com. Răcăşdia PNDR
Înfiinţare Centru local de informare turistică
şi marketingul serviciilor legate de turismul
rural în com. Răşcadia PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

6

COMUNA CORUND
JUDEŢUL HARGHITA
Sat Corund nr. 589.
Tel.: 0266 - 249 101
Fax: 0266 - 249 344
primariacorund@yahoo.com
www.primariacorund.ro

Proiect integrat: asfaltarea străzilor din
interiorul satului Corund, com. Corund;
alimentarea cu apă potabilă a loc. Corund;
prima înfiinţare a serviciului de asistenţă
comunitară în com. Corund; achiziţionare de
utilaje pentru servicii publice de deszăpezire
şi întreţinere de vară a drumurilor comunale
din com. Corund PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Crearea unui Incubator şi Centru de servicii
pentru afaceri transfrontaliere
PCT Hu-Ro 2007-2013

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat: Modernizare străzi rurale,
construire creşă cu 2 grupuri şi reabilitare
cămin cultural, promovarea specificului local
şi a moştenirii culturale, conservarea
patromoniului material şi imaterial în com.
Mehadica PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat cu 3 acţiuni de investiţie:
Modernizare 6 km drumuri comunale,
canalizare menajeră şi staţie de epurare în
com. Buneşti şi achiziţionarea unui utilaj
multifuncţional (buldoexcavator) PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat pentru realizarea investiţiilor:
Înfiinţare reţea de alimentare cu apă loc.
Podu Hagiului, com. Gorban, şi reţea de
canalizare, construire staţie de epurare com.
Gorban PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Promovarea activităţilor de marketing şi a
produselor turistice specifice zonei Vârfu
Câmpului, jud. Botoşani
POR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

7

8

9

10

11

ORAŞUL SĂCUENI
JUDEŢUL BIHOR
Str. Libertăţii nr. 1, CP 417435.
Tel.: 0259 - 352 194
Fax: 0259 - 352 195
primaria.sacueni@cjbihor.ro
www.sacueni.ro
COMUNA MEHADICA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Str. Principală nr. 71.
Tel.: 0255 - 563 339
Fax: 0255 - 563 334
primaria_mehadica@yahoo.com
www.primariamehadica.ro
COMUNA BUNEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
CP 727090
Tel.: 0230 - 549 055
Fax: 0230 - 549 001
pbunesti_sv@yahoo.com
www.primariabunesti.ro
COMUNA GORBAN
JUDEŢUL IAŞI
CP 707210
Tel.: 0232 - 292 900
Fax: 0232 - 272 419
primariagorban@yahoo.com
COMUNA VÂRFU CÂMPULUI
JUDEŢUL BOTOŞANI
CP 717450
Tel.: 0231 - 627 106
Fax: 0331 - 811 568
virfucimp@gmail.com
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acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

III. Referitor la analiza cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut, în baza OUG nr.
51/2010, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,
următoarele:
Nr.
crt.

Solicitant

1

MUNICIPIUL CARACAL
JUDEŢUL OLT
Piaţa Victoriei nr. 10, CP 235200.
Tel.: 0249 - 511 386
Fax: 0249 - 517 516
office@primariacaracal.ro

Obiect finanţare rambursabilă

Achitare obligaţii restante la 31.12.2010

Comentariile Comisiei /
Decizia luată
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, precum şi a celor destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care
beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au decis, în
unanimitate:
1. autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în
Anexa nr. 2;
2. transmiterea către Consiliul Judeţean Braşov a următorului răspuns:
„Urmare Cererii nr. 11191/11.11.2011 pentru autorizarea efectuării de trageri din finanţarea
rambursabilă în valoare de 14.000.000 euro adresată Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
(Comisia) pentru autorizarea efectuării de trageri suplimentare, în anul 2011, în sumă de 4.544.900,36
EUR din finanţarea rambursabilă contractată în 2009 de la Banca Comercială Română SA, vă
comunicăm următoarele:
Ö prin Hotărârea nr. 1393/26.10.2009, Comisia a avizat favorabil contractarea de către Judeţul Braşov
a finanţării rambursabile în valoare de 14.000.000 EUR, cu următoarea eşalonare anuală pentru
efectuarea tragerilor:
în anul 2009: 1.500.000 EUR;
în anul 2010: 3.500.000 EUR;
în anul 2011: 4.500.000 EUR;
în anul 2012: 4.500.000 EUR;
Ö conform raportării la data de 30.11.2011 a datelor privind derularea împrumutului sus-menţionat,
tragerile din împrumut s-au efectuat după cum urmează:
în anul 2010: 455.099,64 EUR;
în anul 2011: 2.865.617,45 EUR;
Ö Comisia a analizat solicitarea dumneavoastră în şedinţa din data de 20.12.2011 şi a decis menţinerea
prevederilor Hotărârii nr. 1393/2009 până la utilizarea sumei de 4.500.000 EUR, prevăzută pentru
anul 2011.”;
3. transmiterea către Primăria Municipiului Ploieşti a următorului răspuns:
„Urmare adresei dumneavoastră nr. 023251/16.12.2011 prin care solicitaţi precizări privind modalitatea
de utilizare în anul 2012 a sumei neutilizate în acest an din valoarea autorizată prin Hotărârea Comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale nr. 2006/28.07.2011, vă comunicăm următoarele:
Ö prin Hotărârea nr. 2006/28.07.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) a
autorizat Municipiul Ploieşti să efectueze trageri, în anul 2011, în sumă de 17.824.377,24 EUR din
finanţarea rambursabilă contractată de la Banca Comercială Română SA, în valoare de 29.400.000
EUR;
Ö în Cererea nr. 012808/25.07.2011 pentru autorizarea efectuării de trageri din finanţarea
rambursabilă în valoare de 29.400.000 euro, în baza căreia a fost emisă Hotărârea Comisiei nr.
2006/28.07.2011, aţi înscris data de 31.12.2011 ca dată limită pentru efectuarea tragerilor, în
condiţiile în care conform pct. 4.1 din Contractul de credit – linie de finanţare DM nr.
7/1033/27.11.2007, încheiat de Municipiul Ploieşti cu BCR SA, „durata de tragere a liniei de
finanţare pentru proiecte de investiţii este de 3 ani calculată de la data îndeplinirii condiţiilor
prevăzute la pct. 4.3”;
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Ö în şedinţa din data de 20 decembrie 2011, membrii Comisiei au precizat că, în cazul în care nu veţi
utiliza integral suma autorizată pentru a fi trasă în acest an, autorizarea de trageri pentru anul 2012
se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul solicitării.”
V. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Municipiile
Câmpina, Oradea, Zalău şi Comuna Ozun, 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. De asemenea, membrii Comisiei au luat act de conţinutul notificărilor şi au
hotărât, în unanimitate, transmiterea unor scrisori în acest sens către: Municipiul Târgovişte în legătură
cu prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului de la CEC Bank; Municipiul Alba Iulia
referitor la transmiterea copiei contractului de finanţare aferent proiectului „Valorificarea resurselor
turistice naturale în zona Mamut – Parcul Dendrologic „Dr. Ioan Vlad” – Valea Popii din Municipiul
Alba Iulia”; Comuna Dudeştii Noi în legătură cu modificarea graficului de rambursare a împrumutului
contractat de la Banca Transilvania.

pagina 12 din 12

