ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 27.10.2011

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Oana Adina SANDU – consilier personal, cabinet secretar de stat
- Florinela Boni CUCU – director general adjunct
- Valentin MAVRODIN – director general
- Marin COJOC – director general adjunct

absent

- Denisa Gabriela SARU – şef serviciu
- Marinica RUSU – şef serviciu

absent

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
- Gheorghe EMACU – secretar de stat

absent

- Daniel Iustin MARINESCU – director

absent

Din partea structurilor asociative ale administraţiei publice locale:
- Emil DRĂGHICI – preşedintele Asociaţiei Comunelor din România
- Ionel CHIRIŢĂ – preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România

absent

- Tudor PENDIUC – reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România

absent

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

absent
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Ordinea de zi din data de 27.10.2011:
Secretariatul Comisiei a prezentat membrilor acesteia următorul proiect de ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2011 - 2013:
În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele rămase disponibile pentru autorizarea contractării de noi finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada
2011 - 2013, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, precum şi limitele aferente perioadei 2012 -2013, prevăzute în Strategia fiscalbugetară:
Anul
2011 1)
2012 2)
2013 2)
NOTĂ:

Limite
contractare
(mil.lei)

Contractări
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite
trageri
(mil.lei)

Trageri
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

700,00
900,00
800,00

700,00
0,00
0,00

0,00
900,00
800,00

1400
1400
1200

1.400,00
1.047,94
349,96

0,00
352,06
850,04

Autorizări
trageri
(% din
limită)
100,00
74,85
29,16

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
526,22
689,11
230,19
83,70

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:

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA VALU LUI
TRAIAN
JUDEŢUL
CONSTANŢA
Str. Principală nr. 1, CP
907300.
Tel.: 0241 - 231 006
Fax: 0241 - 231 353
pvtcta@artelecom.net
www.valu-lui-traian.ro

Obiect finanţare
rambursabilă
Susţinerea dezvoltării
afacerilor în zona
transfrontalieră Valu lui
Traian - Kaynardja, prin
infrastructura de afaceri piaţă agroalimentară
Program cooperare
transfrontalieră RO-BG
2007-2013

Data
depunerii
documentaţiei

1134/611342/
19.07.2011

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

BRD GSG
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0,00

RON

2.818.543
trageri în:
2011:
5.000
2012: 2.813.543

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR3M + 3,5%
6 luni

18 luni

com.iniţial de
angajam.: 1% flat
com.gestiune: 0,05%

Nr.
crt.

2

3

Solicitant
COMUNA
CÎMPINEANCA
JUDEŢUL VRANCEA
Tel./Fax: 0237 - 222 917
primaria.campineanca@
yahoo.com
COMUNA RĂDEŞTI
JUDEŢUL ALBA
Sat Rădeşti nr. 260
CP 517585
Tel./Fax: 0258 - 879 300
primariaradesti@
yahoo.com

4

COMUNA OLCEA
JUDEŢUL BIHOR
Sat Olcea nr. 35
CP 417355.
Tel.: 0259 - 310 881
Fax: 0259 - 311 057
primaria.olcea@cjbihor.ro

5

MUNICIPIUL VASLUI
JUDEŢUL VASLUI
Str. Spiru Haret nr. 2, CP
730139.
Tel.: 0235 - 310 999
Fax: 0235 - 313 946
pmv@primariavaslui.ro
www.primariavaslui.ro

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Reabilitare, modernizare
şi dotare şcoală cu clasele
I-VIII Cîmpineanca
POR

1145/611656/
29.07.2011
completări
613844/
13.10.2011

Proiect integrat în vederea
înfiinţării reţelei de apă şi
canalizare şi modernizare
drumuri în localitatea
Rădeşti
PNDR

1191/613336/
26.09.2011
completări
614069/
19.10.2011

Cofinanţare proiect
"Alimentare cu apă a
localităţii Ucuriş,
canalizare menajeră în
localităţile Olcea,
Călacea, Ucuriş şi staţie
de epurare în comuna
Olcea, judeţul Bihor"
PNDR
Reabilitare infrastructură
de străzi
Reabilitare, modernizare
şi extindere infrastructură
de transport public cu
creare terminal
intermodal, precum şi
reabilitare şi extindere
iluminat public
Reabilitare zonă pietonală
centrală şi iluminat
arhitectural
Reabilitare şi schimbare
destinaţie infrastructură
pentru servicii sociale
Creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii
în zona de acţiune a

1196/613423/
28.09.2011
completări
614157/
20.10.2011

1206/613686/
07.10.2011

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR3M + 2%

CEC
BANK

0,00

1.000.000
trageri în 2011

1 an

9 ani

com.gestiune: 0,07%
flat
com.refin.: 3%
ROBOR3M + 2,5%

CEC
BANK

0,00

1.280.000
trageri în 2011

5 luni

1 lună

com.analiză: max. 400
lei
com.gestiune: 0,08%

ROBOR3M + 3%
BCR

Raiffeisen
Bank
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0,00

3.500.000
trageri în 2012

0,00

11.000.000
trageri în
2011: 7.000.000
2012: 18.000.000
2013: 2.600.000

1 an

9 ani

-

3 ani

com.acordare: 0,25 %
flat
com.analiză: 150 lei

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

Nr.
crt.

Solicitant

6

COMUNA BĂLŢAŢI
JUDEŢUL IAŞI
Sat Bălţaţi, CP 707025.
Tel./Fax: 0232 - 717 333
primariabaltati_is@
yahoo.com
www.baltati.ro

7

COMUNA GRECI
JUDEŢUL TULCEA
Str. 1 Decembrie nr. 16,
CP 827080.
Tel./Fax: 0240 - 575 051
primariacomuneigreci@
yahoo.com

8

ORAŞUL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. Dimitrie Iov nr. 284,
CP 717155.
Tel.: 0231 - 552 351
Fax: 0231 - 552 626
primariaflmanzi@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă
municipiului, prin
achiziţie de echipamente
specifice şi amenajare
centru de supraveghere
POR
Sistem centralizat de
canalizare a loc. Bălţaţi,
alimentare cu apă a loc.
Bălţaţi, modernizare
drumuri în loc. Bălţaţi,
desfiinţare construcţie
existentă şi înfiinţare
centru de zi pentru bătrâni
în satul Bălţaţi, asigurarea
dotărilor necesare
evenimentului de
promovare a tradiţiilor
locale ziua comunei
Bălţaţi, prima dotare a
serviciului de gospodărire
comunală cu utilaje
pentru întreţinerea
drumurilor din comună
PNDR
Proiect integrat privind
înfiinţarea sistemului de
canalizare (reţea
canalizare şi staţie de
epurare a apelor uzate) şi
amenajare piaţă
agroalimentară, com.
Greci PNDR
Reabilitare infrastructură
drumuri şi poduri, precum
şi amenajare staţii de
autobuz în oraş
Creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii
în oraş prin achiziţionarea
de echipamente specifice

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR1M + 3%
1211/614018/
18.10.2011

BRD GSG

1212/614019/
18.10.2011

Banca
Transilvania

0,00

1.200.000
trageri în 2012

0,00

1.600.000
trageri în 2011

5 luni

1 lună

com.analiză: 50 EUR
(echiv. în RON)
com.iniţial angajam.:
0,4% flat
com.gestiune: 0,45%

ROBOR1M + 5%
11 luni

1 lună

com.analiză: 0,5%
com.gestiune: 0,05%
ROBOR3M + 4,5%

1213/614020/
18.10.2011

BCR
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0,00

3.000.000
trageri în 2011

23 luni

1 lună

com.analiză: 100 lei
com.acordare: 0,5%
flat
com.ramb.anticip.: 2%
în cazul refin. de la
altă bancă

Nr.
crt.

Solicitant
www.primariaflmanzi.ro

9

COMUNA BILCA
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Principală nr. 923, CP
727370.
Tel.: 0230 - 411 143
Fax: 0230 - 411 110
primaria_bilca@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

Nr.
crt.

1

Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

şi amenajarea unui centru
de supraveghere
Crearea unui centru de
sprijinire a afacerilor în
oraş POR
ROBOR3M + 4,5%
Reabilitare şi extindere
sistem de alimentare cu
apă, canalizare şi staţie de
epurare, centru de transfer
deşeuri PNDR

1219/614138/
20.10.2011

BCR

TOTAL

III.

RON

Perioada de finanţare

0,00

100.000
trageri în 2011

0,00

25.498.543
trageri în
2011: 13.985.000
2012: 25.513.543
2013: 2.600.000

3 luni

1 lună

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

Analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne, care nu intră sub incidenţa limitelor anuale de contractare şi
trageri aprobate prin Legea nr. 275/2010, cuprinsă în tabelul următor:

Solicitant

SECTOR 6
BUCUREŞTI
Calea Plevnei nr. 147149, CP 711311.
Tel.: 021 - 529 84 98
Fax: 021 - 529 84 46

Obiect finanţare
rambursabilă
Reamenajare Piaţa Valea
Ialomiţei
Modernizare Piaţa Chilia
Veche
Reamenjare Piaţa Drumul
Taberei
garantare credit
Administraţia Pieţelor
Sector 6

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR1M + 2,6%
1124/611128/
13.07.2011

BCR
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0,00

15.000.000

2 ani

15 ani

com.analiză: 150 lei
com.gestiune: 1% flat
com.admin.: 0,04%

IV.

Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate atât în
contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
cât şi pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană,
cuprinse în Anexa nr. 1.

V.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL IAŞI, JUDEŢUL IAŞI
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1973/11.07.2011, Municipiul Iaşi a contractat o finanţare rambursabilă în valoare
de 29.942.674,42 EUR de la BRD–GSG SA, destinată realizării unor obiective de investiţii care beneficiază
de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Cu Notificarea nr. 84159/04.10.2011, Municipiul Iaşi aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea
Consiliului Local (HCL) nr. 308/15.09.2011 a fost aprobată realocarea sumei de 3.000.000 EUR pentru
realizarea unui obiectiv nou de investiţii. Astfel, a fost aprobată:
- diminuarea valorii alocată pentru realizarea investiţiilor „Dezvoltarea axei de transport Est - Vest în
Municipiul Iaşi” (cu suma de 2.000.000 EUR) şi „Axa de dezvoltare Nord – Sud Pasaj Octav Băncilă”
(cu suma de 1.000.000 EUR);
- alocarea sumelor anterior precizate pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitarea sistemului de
termoficare în municipiul iaşi, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în
atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană”.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
2. MUNICIPIUL REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Prin Hotărârea nr.1772/18.11.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de
către Municipiul Reşiţa a unei finanţări rambursabile în valoare de 59.300.000 lei pentru realizarea unor
investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menţionate, Municipiul Reşiţa a încheiat, cu
Raiffeisen Bank SA, Contractul de credit nr.155/24.12.2010.
Municipiul Reşiţa notifică CAÎL faptul că au fost adoptate HCL nr.320/05.10.2011 şi HCL
nr.357/25.10.2011, prin care au fost aprobate modificări în lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi
finanţate din împrumutul menţionat. Prin adoptarea acestor hotărâri, a fost modificată structura finanţării
obiectivelor de investiţii prin modificarea sumelor alocate pentru investiţiile existente şi prin introducerea
unor noi obiective de investiţii.
Astfel, de la obiectivul Alimentare cu apă şi canalizare Secu şi Cuptoare a fost disponibilizată suma de
4.400.000 lei şi a fost redistribuită pentru următoarele obiective:
- Extindere spaţii de studiu şi reabilitare corp de şcoală existent la Colegiul Economic al Banatului Montan,
finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, în valoare de 1.000.000 lei;
- Modernizare/reabilitare clădire pentru înfiinţarea centrului de zi ABC, finanţat prin POR 2007-2013, Axa
prioritară 3, în valoare de 1.000.000 lei;
- Modernizare/reabilitare clădire pentru înfiinţarea unui „Centru de servicii de asistenţă socială pentru
persoane vârsnice”, finanţat prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, în valoare de 1.150.000 lei;
- Modernizare grădina zoologică-Prof. Ioan Crişan-Reşiţa, în valoare de 1.250.000 lei,
De la obiectivele Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri de parcare şi piste de biciclete şi
Investiţii sistem local de încălzire (TERMIE) au fost disponibilizate sumele de 3.500.000 lei şi, respectiv,
6.500.000 lei şi redistribuite pentru finanţarea obiectivului de investiţii Transformarea a opt puncte termice
urbane în centrale termice de zonă (Sistem local de încălzire).
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3. JUDEŢUL ARAD
Prin Hotărârea nr.1605/16.07.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de
către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile în valoare de 9.500.000 EUR pentru cofinanţarea unor
proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL
menţionate, Judeţul Arad a încheiat, cu BRD-GSG SA, Contractul de credit nr.49/17.08.2010.
Cu Notificarea nr.14720/04.10.2011, Consiliul Judeţean Arad aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost
adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.249/30.09.2011, prin care au fost aprobate modificări în
lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din împrumutul menţionat.
Prin adoptarea acestei hotărâri a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin
modificarea sumelor alocate pentru investiţiile existente şi prin introducerea unor noi obiective de investiţii.
Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură :
o Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Arad, în valoare de 4.111.864 EUR;
o Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului E68 Moneasa, în valoare de 1.088.136
EUR;
o Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, în
valoare de 1.000.000 EUR;
o Construire drum de legătură Dombegyhaz-Variaşu Mic, în valoare de 600.000 EUR;
o Construire drum de legătură Elek-Grăniceri, în valoare de 1.400.000 EUR;
o Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-Şiria, în valoare de 1.300.000 EUR.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
4. COMUNA 23 AUGUST, JUDEŢUL CONSTANŢA
Prin Hotărârea nr.2084/06.10.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de
către Comuna 23 August a unei finanţări rambursabile în valoare de 3.350.000 lei pentru cofinanţarea unor
proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL
menţionate, Comuna 23 August a încheiat, cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiţii
pentru
proiecte
finanţate
din
fonduri
europene
pentru
administraţii
publice
locale
nr.RQ11103277508156/20.10.2011.
Cu Notificarea nr.7163/21.10.2011, Comuna 23 August aduce la cunoştinţa Comisiei faptul că a fost
adoptată HCL nr.56/20.10.2011 prin care au fost aprobate sumele alocate obiectivelor de investiţii ce
urmează a fi finanţate din împrumutul menţionat, şi anume:
- „Reabilitare şi extindere şcoală cu clasele I-VIII localitatea Moşneni, comuna 23 August, judeţul
Constanţa”, în valoare de 1.347.268 lei, şi
- „Reabilitare şi extindere şcoală cu clasele I-VIII localitatea Dulceşti, comuna 23 August, judeţul
Constanţa”, în valoare de 2.002.732 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 - 2013.
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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.
Comentariile Comisiei /
Solicitant
Obiect finanţare rambursabilă
crt.
Decizia luată

1

2

3

4

COMUNA VALU LUI TRAIAN
JUDEŢUL CONSTANŢA
Str. Principală nr. 1, CP 907300.
Tel.: 0241 - 231 006
Fax: 0241 - 231 353
pvtcta@artelecom.net
www.valu-lui-traian.ro
COMUNA CÎMPINEANCA
JUDEŢUL VRANCEA
Tel./Fax: 0237 - 222 917
primaria.campineanca@yahoo.com
COMUNA RĂDEŞTI
JUDEŢUL ALBA
Sat Rădeşti nr. 260, CP 517585
Tel./Fax: 0258 - 879 300
primariaradesti@yahoo.com
COMUNA OLCEA
JUDEŢUL BIHOR
Sat Olcea nr. 35, CP 417355.
Tel.: 0259 - 310 881
Fax: 0259 - 311 057
primaria.olcea@cjbihor.ro

5

MUNICIPIUL VASLUI
JUDEŢUL VASLUI
Str. Spiru Haret nr. 2, CP 730139.
Tel.: 0235 - 310 999
Fax: 0235 - 313 946
pmv@primariavaslui.ro
www.primariavaslui.ro

6

COMUNA BĂLŢAŢI
JUDEŢUL IAŞI
Sat Bălţaţi, CP 707025.
Tel./Fax: 0232 - 717 333
primariabaltati_is@yahoo.com
www.baltati.ro

7

8

COMUNA GRECI
JUDEŢUL TULCEA
Str. 1 Decembrie nr. 16, CP
827080.
Tel./Fax: 0240 - 575 051
primariacomuneigreci@yahoo.com
ORAŞUL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. Dimitrie Iov nr. 284, CP
717155.
Tel.: 0231 - 552 351
Fax: 0231 - 552 626
primariaflmanzi@yahoo.com
www.primariaflmanzi.ro

Susţinerea dezvoltării afacerilor în zona
transfrontalieră Valu lui Traian - Kaynardja,
prin infrastructura de afaceri - piaţă
agroalimentară
Program cooperare transfrontalieră ROBG 2007-2013

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Reabilitare, modernizare şi dotare şcoală cu
clasele I-VIII Cîmpineanca
POR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat în vederea înfiinţării reţelei
de apă şi canalizare şi modernizare drumuri
în localitatea Rădeşti
PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Cofinanţare proiect "Alimentare cu apă a
localităţii Ucuriş, canalizare menajeră în
localităţile Olcea, Călacea, Ucuriş şi staţie de
epurare în comuna Olcea, judeţul Bihor"
PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Reabilitare infrastructură de străzi
Reabilitare, modernizare şi extindere
infrastructură de transport public cu creare
terminal intermodal, precum şi reabilitare şi
extindere iluminat public
Reabilitare zonă pietonală centrală şi
iluminat arhitectural
Reabilitare şi schimbare destinaţie infrastructură pentru servicii sociale
Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a municipiului, prin
achiziţie de echipamente specifice şi
amenajare centru de supraveghere POR
Sistem centralizat de canalizare a loc. Bălţaţi,
alimentare cu apă a loc. Bălţaţi, modernizare
drumuri în loc. Bălţaţi, desfiinţare construcţie
existentă şi înfiinţare centru de zi pentru
bătrâni în satul Bălţaţi, asigurarea dotărilor
necesare evenimentului de promovare a
tradiţiilor locale ziua comunei Bălţaţi, prima
dotare a serviciului de gospodărire comunală
cu utilaje pentru întreţinerea drumurilor din
comună PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat privind înfiinţarea sistemului
de canalizare (reţea canalizare şi staţie de
epurare a apelor uzate) şi amenajare piaţă
agroalimentară, com. Greci PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Reabilitare infrastructură drumuri şi poduri,
precum şi amenajare staţii de autobuz în oraş
Creşterea siguranţei şi prevenirea
criminalităţii în oraş prin achiziţionarea de
echipamente specifice şi amenajarea unui
centru de supraveghere
Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor
în oraş POR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale
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Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

9

COMUNA BILCA
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Principală nr. 923, CP 727370.
Tel.: 0230 - 411 143
Fax: 0230 - 411 110
primaria_bilca@yahoo.com

Reabilitare şi extindere sistem de alimentare
cu apă, canalizare şi staţie de epurare, centru
de transfer deşeuri PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

III. Referitor la analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne, care
nu intră sub incidenţa limitelor anuale de contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 275/2010,
membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Nr.
crt.

Solicitant

1

SECTOR 6 BUCUREŞTI
Calea Plevnei nr. 147-149, CP
711311.
Tel.: 021 - 529 84 98
Fax: 021 - 529 84 46

Obiect finanţare rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Reamenajare Piaţa Valea Ialomiţei
Modernizare Piaţa Chilia Veche
Reamenjare Piaţa Drumul Taberei
garantare credit Administraţia Pieţelor
Sector 6

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

IV. 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 Anexa nr. 2 şi transmiterea următoarelor precizări către municipiul Ploieşti în
legătură cu cererea pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2011:
„- de la data ultimei şedinţe – 06.10.2011 – şi până la data prezentei, unele autorităţi ale administraţiei
publice locale au disponibilizat sume autorizate ca trageri în cadrul plafonului aprobat pentru acest an;
- având în vedere ordinea solicitărilor de autorizare a efectuării tragerilor primite de la unităţile
administrativ-teritoriale care derulează finanţări rambursabile a căror utilizare intră sub incidenţa
plafonului anual aprobat prin Legea nr. 275/2010 şi în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a reanalizat solicitarea Municipiului Ploieşti în şedinţa
din data de 27.10.2011 şi a decis autorizarea suplimentării tragerilor pentru anul 2011 cu suma de
1.926.426,42 EUR. Comisia a decis, de asemenea, menţinerea solicitării dumneavoastră pentru suma
neautorizată în Lista solicitărilor pentru autorizare de trageri, neautorizate de comisia de autorizare a
împrumuturilor locale, inclusă în procesul-verbal al şedinţei Comisiei, care va fi postat pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice, în domeniul Trezorerie şi Datorie Publică, Datorie Publică Locală;
- luând în considerare toate autorizările de trageri emise de Comisie, la data prezentei, plafonul de trageri
pentru anul 2011 este angajat integral;
- în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din finanţările
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale,
începând cu anul 2012;
- în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale pentru care au fost emise autorizări de trageri pentru
anul 2011 vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor fi alocate, în condiţiile legii,
autorităţior administraţiei publice locale solicitante.”
V. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără modificarea
valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de judeţul Arad, municipiile Iaşi şi Reşiţa, precum şi de
comuna 23 August, 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.
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