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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 04.05.2012 

  
 
 
 La şedinţă au participat: 
 
 
  Din partea Ministerului Finanţelor Publice:  
 
- Cristian-Marius SPORIŞ – preşedintele Comisiei, secretar de stat 
 
- Oana Adina SANDU – consilier personal, cabinet ministru 
 
- 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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Membrii Comisiei, prezenţi la şedinţă, au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma ataşată, 
prezentată ca proiect de către secretariat. 

 
I. Referitor la informarea privind valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de 
finanţări rambursabile în anul 2012 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 – 2014, 
membrii Comisiei au luat notă de valoarea totală a autorizărilor emise de CAÎL în acest an pentru 
contractarea de finanţări rambursabile. De asemenea, membrii Comisiei au luat notă de valorile 
autorizărilor emise de CAÎL pentru efectuarea de trageri în perioada 2012 – 2014.  
 
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, autorizarea 
contractării de finanţări rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în următorul 
tabel, în ordinea depunerii documentaţiilor: 
 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

COMUNA GHERĂEŞTI 
JUDEŢUL NEAMŢ 
Sat Gherăeşti nr. 1 

Tel.: 0233 - 746 051 
Fax: 0233 - 746 050 

primaria.gheraesti@gmail.com 

Proiect integrat privind alimentarea, 
canalizare şi staţie epurare, reabilitare 
cămin cultural cu amenajare muzeul 
satului şi construire centru after-school, 
comuna Gherăeşti  
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA GÎRLA MARE 
JUDEŢUL MEHEDINŢI 

Tel.: 0252 - 393 012 
Fax: 0252 - 393 059 

clgirlamare@sejmh.ro 

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră 
în comuna Gîrla Mare 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA SĂUCEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 
Tel.: 0234 - 215 131 
Fax: 0234 - 215 218 

primariasaucesti@gmail.com 
www.primariasaucesti.ro 

Proiect integrat: înfiinţare reţea publică 
de apă potabilă, reţea publică de apă 
uzată şi staţie de epurare în satele 
Bogdan Vodă, Săuceşti şi Schineni, 
com. Săuceşti 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA RĂSCĂEŢI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. M.I. Vochin nr. 89 
Tel./Fax: 0245 - 725 825 

prascaeti@yahoo.com 

Modernizare drumuri comunale, 
alimentare cu apă şi canalizare, 
reabilitare cămin cultural în com. 
Răscăeţi 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA ZERIND 
JUDEŢUL ARAD 
Loc. Zerind nr. 1. 

Tel./Fax: 0257 - 355 566 
primariazerind@yahoo.com 

www.primariazerind.ro 

Reabilitare şi modernizare drum 
comunal Zerind - Iermata Neagră - 
frontieră Ungaria 
POCT HU-RO 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 
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III. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafonului de trageri 
aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012, precum şi analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri  pentru asigurarea prefinanţării/ 
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au decis, în unanimitate, 
următoarele:  

 
1. adoptarea hotărârilor care reflectă autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor: 
 

Contract de finanţare rambursabilă Valoare autorizată 2012 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Dată 
înregistrare 

solicitare 
iniţială şi 

revenire(i), 
la DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării Finanţator Valoare 

finanţare 

Valuta 
de 

contract 
plafon trageri pentru 

pre/cofinanţare fd.UE 

echiv. 
RON 1) -7.307.915,72 292.626,52 

RON  0,00 -7.307.915,72 0,00 292.626,52 
TOTAL AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  0,00   0,00   

TULCEA C TOPOLOG 19.04.2012 08.11.2011 15.11.2011 BCR 2.000.000 RON        1.000.000,00 

ALBA M SEBEŞ 06.04.2012 10.09.2010 22.11.2010 UNICREDIT 15.000.000 RON    -991,12     

SATU 
MARE M CAREI 09.04.2012 08.03.2012 04.04.2012 BCR 7.300.000 RON    -3.292.626,52   3.292.626,52 

CLUJ C IZVORU 
CRIŞULUI 27.03.2012 12.12.2011 credit 

necontractat BRD GSG 400.000 RON        -400.000,00 

BIHOR M MARGHITA 09.04.2012 08.03.2012 credit 
necontractat BCR 12.500.000 RON    -4.014.298,08   -3.600.000,00 

NOTĂ:             
1) echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro se calculează pe baza mediei anuale a cursului de schimb de 1 EUR = 4,35 RON pentru 2012, conform prognozei interimare de primăvară 
(martie 2012), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză 
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2. transmiterea următoarelor precizări către Comuna Pieleşti (judeţul Dolj), care a solicitat autorizarea 
efectuării de trageri în anul 2012 (sume ce intră sub incidenţa plafonului de trageri aprobat prin Legea 
nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012): 

 „conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, în anul 2012, 
plafonul pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate 
de către unităţile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 milioane lei, în acest plafon 
nefiind cuprinse tragerile din finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale 
şi asigurării prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

 conform prevederilor art. 63 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia autorizează tragerile ce se pot efectua din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot 
efectua plăţi, cu încadrarea în plafonul anual aprobat; 

 la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2012 este angajat integral prin autorizările emise 
de Comisie; 

 în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de trageri 
pentru anul 2012, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor fi alocate, în 
condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante; 

 în contextul prezentat, Comisia a decis înscrierea solicitărilor dumneavoastră pe o listă a cererilor 
pentru autorizare de trageri în anul 2012 în vederea reanalizării acesteia în cazul existenţei unui 
disponibil pentru autorizări de trageri, ca urmare a renunţării de către alte unităţi administrativ-
teritoriale la sume autorizate pentru a fi trase în acest an.” 

             Lista tragerilor neautorizate este anexată prezentului proces-verbal.  
3. transmiterea următorului răspuns către Comuna Cogealac (judeţul Constanţa), care a solicitat 

autorizarea efectuării de trageri suplimentare în anul 2012 (sume ce intră sub incidenţa plafonului de 
trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012): 

 „prin Hotărârea CAÎL nr. 2287/08.03.2012 a fost avizată contractarea de către Comuna Cogealac, 
judeţul Constanţa, a unei finanţări rambursabile în valoare de 4.500.000 lei pentru realizarea unor 
investiţii publice de interes local, cu următoarea eşalonare a tragerilor: 

 în anul 2012: 2.029.701,28 lei; 
 în anul 2013: 2.470.298,72 lei; 

 la data prezentei, plafonul de trageri aprobat pentru anul 2012 prin Legea nr. 291/2011 pentru 
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 
ianuarie 2014 este angajat integral prin autorizările emise de CAÎL; 

 Comuna Cogealac nu a încheiat contractul de credit cu banca finanţatoare; 
 în şedinţa din data de 04 mai 2012, membrii CAÎL au constatat că cererea Comunei Cogealac 

pentru reautorizarea sumelor care urmează a fi trase din împrumut nu se încadrează în prevederile 
art. 11 alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 
renunţării de către alte unităţi administrativ-teritoriale la sume autorizate pentru a fi trase în acest 
an astfel încât să fie alocate, în condiţiile legii, altor unităţi care solicită autorizare de trageri din 
împrumuturile contractate.” 

 
IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Carei, Focşani şi Reşiţa, 
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 legătură cu notificarea Oraşului Anina având ca obiect modificarea Hotărârilor CAÎL nr. 2289, 2290, 
2291 şi 2292 din 05 aprilie 2012 întrucât în documentaţia care a stat la baza emiterii acestora a fost 
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precizată eronat utilizarea celor patru finanţări rambursabile destinate pre/cofinanţării a patru obiective 
de investiţii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, membrii Comisiei au decis, în 
unanimitate, adoptarea hotărârilor de modificarea a celor sus-menţionate prin care se autorizează 
efectuarea tragerilor în anul 2012 din cele patru finanţări rambursabile ale căror valori rămân 
nemodificate. 
 
V. DIVERSE 
Membrii Comisiei au discutat despre aplicarea excepţiei prevăzute la alin. (51) al art. 63 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care o 
unitate administrativ-teritorială care derulează finanţări rambursabile destinate prefinanţării şi/sau 
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană 
solicită autorizarea contractării unei finanţări rambursabile care nu este destinată finanţării unor astfel de 
investiţii. Urmare discuţiilor purtate, membrii Comisiei au decis solicitarea punctelor de vedere ale 
Direcţiei generale juridice din MFP şi Curţii de Conturi cu privire la includerea sau neincluderea în 
calculul gradului de îndatorare a bugetului local a finanţărilor rambursabile contractate pentru 
prefinanţarea şi/sau cofinanţarea de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 
preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană, în situaţia autorizării contractării unei finanţări 
rambursabile ce nu are drept scop realizarea unor astfel de proiecte de investiţii. 


