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R O M Â N I  
 
 

GGUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei din data 04.07.2012 

  
 
 
 La şedinţă au participat: 
 
 
  Din partea Ministerului Finanţelor Publice:  
 
- Cristian-Marius SPORIŞ – preşedintele Comisiei, secretar de stat 
 
- Alexandra Monica Diana POPESCU – director general 
 
- 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: 

 
- Mihai Viorel FIFOR – 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 

ORAŞUL VOLUNTARI 
JUDEŢUL ILFOV 

Bd. Voluntari nr. 74. 
Tel.: 021 - 569 23 66 
Fax: 021 - 569 23 82 

primaria-voluntari@ primaria-
voluntari.ro 

Modernizare drumuri în oraşul Voluntari 
POR 
Modernizare arhitecturală şi peisagistică 
a spaţiilor verzi din zona de blocuri 
aferentă străzii Lotusului din oraşul 
Voluntari POR 
Crearea parcului de interes public Pipera 
din oraşul Voluntari POR 
Modernizare arhitecturală şi peisagistică 
a aliniamentelor verzi stradale din oraşul 
Voluntari POR 
Dezvoltarea şi modernizarea sistemului 
de iluminat public, reţea subterană 
(POR, CF nesemnat) 
Achiziţionarea şi instalarea sistemului de 
supraveghere video pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
oraşul Voluntari POR 
Realizarea lucrărilor de infrastructură 
pentru reabilitarea şi modernizarea b-
dului Pipera (POR, CF nesemnat) 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unui împrumut în valoare 

de 71.956.075 lei, cu efectuarea 
tragerilor în anul 2012, având în 

vedere valoarea alocată proiectelor 
pentru care s-au semnat contracte de 

finanţare nerambursabilă pentru 
fonduri europene 

2 

COMUNA PRUNDENI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Loc. Prundeni, CP 0247525. 
Tel.: 0250 - 810 399 
Fax: 0728 - 181 300 

primprud@yahoo.com 

Înfiinţarea sistemului de canalizare 
(reţea publică de apă uzată şi staţie de 
epurare), extinderea reţelei publice de 
apă potabilă, îmbunătăţirea reţelei de 
drumuri de interes local, prima înfiinţare 
şi dotarea Centrului de îngrijire copii 
şcolari (after school) şi conservarea 
specificului local şi a moştenirii 
culturale în com. Prundeni PNDR 
Centrul de informare şi promovare 
turistică Prundeni PNDR 
Drumul vinului vâlcean POR 
Redescoperă turismul monahal vâlcean 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA FRUMOSU 
JUDEŢUL SUCEAVA 

frumosuprimaria@ yahoo.com 
www.comuna frumosu.ro 

Refacerea şi modernizarea infrastructurii 
rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 
în com. Frumosu PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
III. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi 
contractate (sume care fie intră sub incidenţa plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi 
HG nr. 16/2012, fie sunt destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de 
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fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană), membrii Comisiei au decis, în unanimitate, 
următoarele:  
 
1. transmiterea către Oraşul Hârşova (judeţul Constanţa), care a solicitat autorizarea efectuării de trageri 

în anul 2012 (sumă ce intră sub incidenţa plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi HG 
nr. 16/2012) a faptului că membrii Comisiei îşi menţin punctul de vedere exprimat prin adresa nr. 
607888/05.04.2012, reiterând cele comunicate anterior, şi anume: 

 „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.  
 

2. adoptarea hotărârii care reflectă autorizarea efectuării de trageri de către unitatea administrativ-
teritorială şi în suma prevăzută 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 

pentru pre/ 
cofinanţare 

fd.UE 

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI RON  702.796,36 

VRANCEA C FIŢIONEŞTI 13.06.2012 24.11.2011 25.11.2011 BCR 1.500.000 RON  702.796,36 

 
IV. Referitor la analiza notificării privind modificarea listei obiectivelor de investiţii fără modificarea 
valorii finanţării rambursabile, transmisă de Municipiul Botoşani, membrii Comisiei au luat act de 
conţinutul acesteia şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea unei scrisori în acest sens către respectiva 
autoritate executivă a administraţiei publice locale. În ceea ce priveşte notificarea Comunei Vlădeşti 
(judeţul Vâlcea) privind extinderea contractului de credit, urmare prelungirii maturităţii acestuia, 
membrii Comisiei au luat act de conţinutul acesteia şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea unei 
scrisori în acest sens către respectiva autoritate executivă a administraţiei publice locale.  
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V. DIVERSE 
 
În legătură cu solicitarea Consiliului Judeţean Teleorman de autorizare a contractării unui împrumut în 
valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local (drumuri judeţene), 
membrii Comisiei au decis returnarea celui de-al doilea exemplar al documentaţiei depuse de solicitant în 
sprijinul Cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut intern în valoare de 20.000.000 lei, 
întrucât gradul de îndatorare al bugetului propriu depăşeşte limita de îndatorare prevăzută de Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, iar în anul 2012 
Comisia avizează doar contractarea de finanţări rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale 
sau prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană. 
 
Decizia Comisiei a avut în vedere:  
- conform documentaţiei transmise de solicitant, cu completările ulterioare, finanţarea rambursabilă nu 

este destinată prefinanţării şi/sau cofinanţării unor proiecte care beneficiază de fonduri 
nerambursabile de la Uniunea Europeană; 

- din situaţiile întocmite de solicitant rezultă că gradul de îndatorare al bugetului propriu depăşeşte 
nivelul maxim de 30% prevăzut de Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din 
anul 2012 până în anul 2020; 

- de la încadrarea în gradul de îndatorare sunt exceptate împrumuturile contractate şi/sau garantate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la momentul autorizării contractării/garantării, 
pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană; 

- cu adresa nr. 4628/03.05.2012, Consiliul Judeţean Teleorman susţine faptul că gradul de îndatorare al 
bugetului propriu se încadrează în limita legală de 30%, dacă se exclud împrumuturile contractate 
pentru asigurarea prefinanţării sau cofinanţării proiectelor de investiţii care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile. În aceste condiţii, Comisia a solicitat punctul de vedere al Direcţiei Generale 
Juridice din cadrul MFP, potrivit căruia deşi art. 63 alin. (51) din Legea nr. 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, nu prevede cu claritate la care dintre aspectele prevăzute de alin. (4) al art. 
63 din lege se referă excepţia, se aduc clarificări în acest sens prin prevederile art. 1 alin. (52) din 
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, 
totalul datoriilor aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele 
scadente, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv al finanţărilor rambursabile pentru a 
căror contractare şi/sau garantare se solicită autorizarea, „nu poate depăşi 30% din media prevăzută la 
alin. (51), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a finanţărilor 
respective, cu excepţia finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării 
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la 
Uniunea Europeană”. Din interpretarea acestor ultime prevederi legale rezultă că finanţările 
rambursabile contractate şi/sau garantate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru 
asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană pot depăşi 30% din media 
prevăzută la alin. (51), pe fiecare an din întreaga durată a serviciului datoriei publice locale a 
finanţărilor respective (aspect la care se referă excepţia), însă la determinarea totalului datoriilor 
aferente finanţărilor rambursabile contractate şi/sau garantate, reprezentând ratele scadente, dobânzile 
şi comisioanele aferente acestora sunt luate în considerare finanţările rambursabile în discuţie (aspect 
la care excepţia nu se referă). În aceste condiţii, soluţionarea acestui aspect se poate face printr-o 
hotărâre a Guvernului, solicitarea Consiliului Judeţean Teleorman putând fi analizată de Comisie 
după publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ menţionat; 

- plafonul de contractare în sumă de 900 milioane lei, 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, în limita căruia pot fi contractate finanţări rambursabile de către 
unităţile administrativ-teritoriale, a fost angajat integral la şedinţa Comisiei din data de 08 martie a.c., 
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în plafonul menţionat nefiind cuprinse finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice 
locale şi cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană. 

 
   
 
 


