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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 05.04.2012 

  
 
 
 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 
O şcoală europeană - Lucrări de 
intervenţie la Şcoala Generală nr. 2, str. 
Victoriei nr. 1, Steierdorf, Anina POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 
O şcoală europeană - Lucrări de 
intervenţie la Şcoala Generală nr. 1, str. 
M. Sadoveanu, Anina POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 
O şcoală europeană - Lucrări de 
intervenţie la Şcoala Generală nr. 1, str. 
Andrei Mureşanu nr. 2, Anina POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

ORAŞUL ANINA 
JUDEŢUL 

CARAŞ-SEVERIN 
Str. Sf. Varvara nr. 49. 
Tel.: 0255 - 240 462 
Fax: 0255 - 240 115 

conta.primariaanina@yahoo.com 
www.anina.ro 

O şcoală europeană - Lucrări de 
intervenţie la Liceul Anina, str. M. 
Sadoveanu nr. 1, Anina POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
Bd. Tomis nr. 51, CP 900725. 

Tel.: 0241 - 708 001 
Fax: 0241 - 708 453 

consjud@cjc.ro 
www.cjc.ro 

Reabilitare şi modernizare drumuri 
judeţene Tronsonul DJ 228: DN22C 
(Nazarcea) - DN2A (Ovidiu) POR 
SMART - Sustenabilitate, Mobilitate, 
Accesibilitate în Regiunea 
Transfrontalieră Constanţa-Dobrich-
Infrastructura de Transport POCT RO-
BG 
Reabilitarea infrastructurii, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa - 
Policlinica 2 POR 
Reabilitare, modernizare şi dotare la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Techirghiol - Corpul A 
POR 
Reabilitare, modernizare şi dotare la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Techirghiol - Corpul C, 
în vederea înfiinţării unui centru de 
îngrijire şi asistenţă POR 
Reabilitarea şi dotarea Centrului de 
Plasament Traian POR 
Achiziţionare echipamente specifice 
pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii Sistemului de Intervenţie în 
Situaţii de Urgenţă, acordarea asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor 
calificat, în Regiunea Sud-Est POR 
ESOL - Equipment to Save Our Lives 
POCT RO-BG 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 
HIPERB - Muzeu al sec. XXI pentru 
turiştii din Constanţa POR 
Reabilitare monument Triumfal 
Tropaeum Traiani POR 

6 

COMUNA SĂVÂRŞIN 
JUDEŢUL ARAD 

Săvârşin nr. 37. 
Tel.: 0257 - 557 170 
Fax: 0257 - 557 270 

primariasavarsin@yahoo.com 

Proiect integrat: Modernizare DC74 
Săvârşin-TroaS, modernizare străzi, 
înfiinţare cămin de bătrâni şi dotare 
cămin cultural prin achiziţie costume şi 
instrumente populare pentru ansamblul 
folcloric Dubaşii din SăvârşinPNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 

COMUNA REDIU 
JUDEŢUL NEAMŢ 
Tel.: 0233 - 299 020 
Fax: 0233 - 299 021 

primaria_rediu@yahoo.com 

Modernizare drumuri, construire 
grădiniţă cu program normal, reabilitare 
şi modernizare cămin cultural pentru 
conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale prin ansambluri artistice 
recunoscute, comuna Rediu PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

Realizarea unui Sistem de Monitorizare 
Video pentru Creşterea Siguranţei şi 
Prevenirea Criminalităţii în oraşul Gura 
Humorului POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

ORAŞUL GURA HUMORULUI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Str. Piaţa Republicii nr. 14, CP 
725300. 

Tel./Fax: 0230 - 235 051 
primaria_gh@gmail.com 

Reabilitarea infrastructurii rutiere oraş 
Gura Humorului POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

10 

JUDEŢUL BIHOR 
Str. Parcul Traian nr. 5, Oradea. 
Tel.: 0259 - 410 181; 418 809 

Fax: 0259 - 441 410 
registratura@cjbihor.ro 

www.cjbihor.ro 

Reabilitare şi modernizare DJ 763 
Sudrigiu - Pietroasa - Cabana Padiş, km 
0+000-13+100 şi 19+650-35+100, 
L=28,55 km, judeţul Bihor 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

11 

COMUNA BRĂNEŞTI 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. Principală nr. 221. 
Tel./Fax: 0245 - 231 275 

primaria.branesti@yahoo.com 
www.branestidambovita.ro 

Drumuri de interes local, înfiinţare reţea 
canalizare şi staţie de epurare ape uzate 
menajere, Centru de Cultură şi Tradiţie 
Populară şi investiţii în infrastructura 
socială - crearea şi dezvoltarea 
Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă 
prin achiziţionarea unui buldoexcavator, 
în comuna Brăneşti 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

12 

COMUNA IEUD 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

Str. Principală nr. 147. 
Tel.: 0262 - 336 010 
Fax: 0262 - 336 205 

primariadinieud@yahoo.com 
www.comunaieud.ro 

Modernizare reţea stradală, sistem de 
canalizare şi staţie de epurare, mijloc de 
transport şi staţii de autobuz în comuna 
Ieud 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

13 

COMUNA ŞCHEIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Str. Principală FN. 
Tel.: 0230 - 526 588 
Fax: 0230 - 526 556 

primariascheia@yahoo.com 
www.primariascheia.ro 

Proiect integrat cu trei acţiuni de 
investiţii pentru dezvoltarea comunei 
Şcheia: 
1.Modernizare drumuri comunale; 
2.Înfiinţare şi dotare a unui centru de 
asistenţă după programul şcolar, tip after 
school, în satul Mihoveni; 
3.Dotarea cu sistem audio şi lumini 
pentru Festivalul "Flori de Câmp" în 
cadrul căminului cultural din comuna 
Şcheia 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

14 

COMUNA ŞIMIAN 
JUDEŢUL BIHOR 

Sat Şimian nr. 55, CP 417545. 
Tel.: 0259 - 356 172 
Fax: 0259 - 356 263 

primaria.simian@cjbihor.ro 

Construire drum asfaltat şi înfiinţarea 
punctului de trecere a frontierei între 
localităţile Bagamer (HU) şi Voivozi 
(RO) 
POCT HU-RO  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 
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Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

15 

COMUNA VĂRĂDIA DE MUREŞ 
JUDEŢUL ARAD 

Sat Vărădia de Mureş nr. 126, CP 
317 380 

Tel.: 0257 - 417 230 
Fax: 0257 - 417 230 

primaria_varadiaar@yahoo.com 

Proiect integrat cu trei acţiuni: 
Modernizare DC 72:DN7 - Stejar -
Lupeşti km 0+00 - km 10+00, înfiinţare 
centru îngrijire bătrâni şi reabilitare şi 
modernizare cămin cultural în scopul 
promovării moştenirii culturale - 
comuna Vărădia de Mureş PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

16 

COMUNA MURGAŞI 
JUDEŢUL DOLJ 

Sat Buşteni, CP 207420. 
Tel.: 0251 - 447 507 
Fax: 0251 - 447 627 
murgasi@cjdolj.ro 

Asfaltare străzi rurale, alimentare cu apă 
şi canalizare apă uzată cu epurare în 
sistem centralizat, construire grădiniţă şi 
protecţie element natural în comuna 
Murgaşi, judeţul Dolj PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

17 

COMUNA SUCEVIŢA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Calea Movileştilor nr. 153, CP 
727510. 

Tel.: 0230 - 417 102 
Fax: 0230 - 417 030 

primariasucevita@yahoo.com 

Suceviţa - tradiţie şi istorie în turism 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

Preşedintele CAÎL, domnul Cristian Sporiş, a propus modificarea legislaţiei aferente autorizării 
finanţărilor rambursabile contractate sau garantate de unităţile administrativ-teritoriale prin introducerea 
dobânzii anuale efective (DAE) ca indicator al costurilor finanţărilor rambursabile pentru care se solicită 
autorizarea, în vederea asigurării comparabilităţii costurilor finanţărilor care reprezintă datorie publică 
locală. Propunerea a fost agreată de membrii Comisiei, reprezentanţii MAI reiterând propunerea ca la 
modificarea HG nr. 9/2007 să fie avută în vedere şi introducerea unor prevederi privind autorizarea de 
trageri suplimentare după utilizarea sumelor deja autorizate pentru anul respectiv.    

 
III. Referitor la analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne, 
care nu intră sub incidenţa plafoanelor de contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 291/2011 
şi HG nr. 16/2012, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele: 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

Bd. Tomis nr. 51, CP 900725. 
Tel.: 0241 - 488 128 
Fax: 0241 - 488 193 

www.primaria-constanta.ro 

Întreţinerea, repararea şi modernizarea 
tramei stradale a municipiului Constanţa 
pentru anii 2012, 2013, 2014 
avalizare BO emise de SC CONFORT 
URBAN SRL 

amânarea luării unei decizii până la 
primirea din partea solicitantului a unei 

liste detaliate, cu valorile aferente, a 
obiectivelor de investiţii şi/sau a 

lucrărilor de natura investiţiilor publice 
de interes local care vor fi realizate în 
baza contractului de execuţie lucrări 

care constituie obiectul garanţiei 
supuse autorizării având în vedere că: 

- potrivit prevederilor art.61 alin. (1) 
din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
consilul local poate aproba garantarea 
unui împrumut pentru realizarea de 
investiţii publice de interes local; 
- din documentaţia depusă nu reiese 
care sunt obiectivele de investiţii 
pentru care se vor emite bilete la ordin 
ce urmează a fi avalizate de către 
Municipiul Constanţa, în limita sumei 
de 37.620.587 EUR, pentru realizarea 
Contractului de lucrări 
nr.1229/23.02.2012 pentru „Lucrări de 
întreţinere, reparare şi modernizare a 
tramei stradale a Municipiului 
Constanţa pentru anii 2012, 2013 şi 
2014”   
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IV. 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. autorizarea efectuării de trageri de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor: 
 

Contract de finanţare rambursabilă Valoare solicitată 
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 

echiv. 
RON 1) 1.955.914,00 

RON  0,00 1.955.914,00 
TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI 

EUR  0,00   

Observaţii 

SUCEAVA C PREUŢEŞTI 05.03.2012 11.05.2010 25.06.2010 CEC BANK 3.638.000 RON    1.541.114,00 

PNDR 
dată limită de tragere linie 
de credit: 24.06.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
2110/27.10.2011 
(reducere trageri 2011 la 
6.000.000 lei, introducere 
trageri 2012) 

VASLUI C FRUNTIŞENI 19.03.2012 
02.04.2012 25.08.2011 12.03.2012 CEC BANK 1.114.800 RON    414.800,00 

PNDR 
dată limită de tragere: 
01.04.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
2150/12.12.2011 (anulare 
trageri 2011, 
suplimentare trageri 
2012 de la 700.000 lei) 

 
2. menţinerea prevederilor Hotărârilor CAÎL nr. 2205/24.01.2012 şi nr. 2230/03.02.2012 prin care au fost autorizate trageri în anul 2012 pentru Municipiul 

Dej (judeţul Cluj) şi Comuna Griviţa (judeţul Vaslui) în vederea realizării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 
Europeană şi comunicarea deciziei Comisiei către cele două unităţi administrativ-teritoriale; 
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3. transmiterea următoarelor precizări către Oraşul Hârşova (judeţul Constanţa) şi Comuna Floreşti 

(judeţul Prahova), care au 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.  
 

V. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Consiliul Judeţean Arad, municipiile Baia 
Mare şi Petroşani, precum şi de comunele Dobroeşti şi Cogealac, 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 Consiliului Judeţean Călăraşi (CJC) având ca obiect extinderea garantării, în 
favoarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, a finanţării rambursabile contractate ca urmare a 
prelungirii maturităţii acesteia cu 6 luni, fără modificarea valorii contractate, membrii Comisiei au luat 
act de conţinutul acesteia şi au hotărât, în unanimitate, transmiterea unei scrisori în acest sens către CJC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


