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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 11.04.2012 

  
 
 
 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                                                                                                          absentă                    
 

  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 IZVORU CRIŞULUI 
JUDEŢUL CLUJ 

Str. Principală nr. 39. 
Tel.: 0264 - 257 140 
Fax: 0264 - 257 198 

izvorucrisului@hotmail.com 

Promovarea serviciilor turistice şi 
amenajarea marcajelor turistice în 
comuna Izvoru Crişului 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA FĂCĂENI 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

Str. Primăriei nr. 55. 
Tel.: 0243 - 313 330 
Fax: 0243 - 313 045 

clfacaeni@yahoo.com 
www.facaeni.judetulialomita.ro 

Înfiinţare canalizare menajeră cu staţie 
de epurare, modernizare drum de interes 
local, renovare cămin cultural sat 
Progresu, înfiinţare centru local de 
asistenţă socială, comuna Făcăeni, 
judeţul Ialomiţa 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA ODOBEŞTI 
JUDEŢUL BACĂU 

CP 607 568 
Tel.: 0745 - 647 367 
Fax: 0234 - 220 059 

odobesti_bc@yahoo.com 

Proiect integrat în com. Odobeşti: 
Modernizare drumuri în satele Odobeşti, 
L=1,80 km şi Tisa Silvestri, L=5,50 km, 
com. Odobeşti; Centru de servicii pentru 
copil şi familie after school, sat 
Odobeşti; Dotarea centrului de 
promovare a tradiţiilor locale Odobeşti  
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA FILDU DE JOS 
JUDEŢUL SĂLAJ 
Fildu de Jos nr. 30 

CP 457136 
Tel.: 0260 - 667 832 
Fax:  0260 - 667 832 

primariafildu@yahoo.com 

Înfiinţare reţea publică de apă şi apă 
uzată (alimentare cu apă şi canalizare cu 
staţie de epurare) 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA ROŞIORI 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. Principală nr.217 
Tel.: 0259 - 462 383 
Fax: 0259 - 462 383 

primaria.rosiori@cjbihor.ro 

Reabilitare şi construire drum de 
legătură Pocsaj (HU) şi Roşiori (RO); 
Studii şi planuri de reabilitare a zonelor 
mlăştinoase în Roşiori (RO) - Pocsaj 
(HU)  
Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria - România 
2007 - 2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

ORAŞUL BOCŞA  
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22. 

Tel.: 0255 - 555 001 
Fax: 0255 - 555 226 

www.primariabocsa.ro 

1.Modernizare străzi; 
2.Reabilitare Parc Pescăruş şi spaţii 
verzi; 
3.Achiziţie sisteme de supraveghere 
POR 2007 – 2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 
COMUNA ŞAGU 
JUDEŢUL ARAD 
ŞAGU nr. 219 

Proiect integrat: Modernizare străzi în 
com. Şagu, Înfiinţare cămin de bătrâni în 
sat Cruceni, Reabilitare cămin cultural în 

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

Decizia luată 
CP 317310 

Tel.: 0257 - 418 101 
Fax: 0257 - 418 323 

primariasagu@inext.ro 

loc. Fiscut, Achiziţie utilaje pentru 
serviciul public edilitar - gospodăresc, 
com. Şagu  
PNDR 

8 

COMUNA VALEA MOLDOVEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
Str. Principală nr. 282 
Tel.: 0230 - 573 064 
Fax: 0230 - 573 064 

pvmmorosanc@yahoo.com 

Proiect integrat cu 5 acţiuni: 
Reţele de canalizare menajeră şi staţie de 
epurare 
Modernizare drumuri comunale 
Înfiinţare muzeu al păstrării tradiţiilor 
locale 
Amenajare centru pentru informare şi 
sensibilizare a persoanelor victime ale 
violenţei în familie 
Achiziţionare utilaj multifuncţional 
(buldoexcavator) pentru dotare serviciu 
public de întreţinere drumuri comunale 
şi deszăpezire 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

MUNICIPIUL ORĂŞTIE 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

Piaţa Aurel Vlaicu nr. 3. 
Tel.: 0254 - 241 513 
Fax: 0254 - 242 560 

primaria@orastie.info.ro 

Reabilitare clădire principală Colegiul 
Naţional "Aurel Vlaicu", îmbunătăţirea 
procesului instructiv-educativ prin 
utilizarea tehnologiei informaticii şi 
comunicării 
Reabilitare termică clădire laboratoare şi 
ateliere şcoală - Grup Şcolar "Nicolaus 
Olahus" din mun. Orăştie şi 
îmbunătăţirea procesului instructiv-
educativ prin utilizarea tehnologiei 
informaticii şi comunicării 
Reabilitare termică clădiri aferente la 2 
unităţi de învăţământ preuniversitar - 
şcoli generale - din mun. Orăştie şi 
îmbunătăţirea procesului instructiv-
educativ prin utilizarea tehnologiei 
informaticii şi comunicării 
Modernizarea şi echiparea 
ambulatoriului integrat al Spitalului 
Municipal Orăştie 
POR 2007 – 2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

10 

COMUNA RACŞA 
JUDEŢUL SATU MARE 

Str. Principală nr. 494. 
Tel./Fax: 0261 - 826 851 

primariaracsa@yahoo.com 
www.primariaracsa.ro 

Asfaltare străzi, alimentare cu apă 
potabilă, canalizare şi staţie de epurare 
în loc. Racşa, com. Oraşu Nou, jud. Satu 
Mare 
PNDR 
(com. Racşa s-a înfiinţat prin 
reorganizarea com. Oraşu Nou, conform 
Legii nr. 86/13.05.2010) 

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, destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de 
proiecte care beneficiază de fonduri externe 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 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 

VÂLCEA C PIETRARI 05.04.2012 28.07.2011 31.08.2011 BCR 790.000 RON    391.455,20 

PNDR 
dată limită de tragere 
linie de credit: 
26.07.2012 
modificare Hot. CAÎL nr. 
2029/28.07.2011 
(reducere trageri 2011 
la 398.544,20 lei, 
introducere trageri 
2012) 

TELEORMAN M ALEXANDRIA 06.04.2012 14.02.2011 04.03.2011 BCR 8.000.000 RON    1.687.820,02 

POR 2007 – 2013 
dată limită de tragere: 
04.03.2014 
modificare Hot. CAÎL nr. 
1874/14.02.2012 
(reducere trageri 2011 
la 6.312.179,98 lei, 
introducere trageri 
2012) 
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IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără 
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de Consiliul Judeţean Braşov, municipiul 
Mangalia şi comuna Agigea (judeţul Constanţa), 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 ceea ce priveşte solicitarea Consiliului Judeţean Constanţa, membrii Comisiei au decis transmiterea 
următorului răspuns către solicitant:  
„Urmare adresei nr.5303/26.03.2012, înregistrată la secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale (Comisia) cu nr.607902/29.03.2012, prin care solicitaţi clarificarea unor aspecte referitoare la 
decizia Comisiei privind autorizarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.700.000 
EUR şi utilizarea acesteia în anii 2012 şi 2013, conform Hotărârii Comisiei nr.2266/08.03.2012, pentru 
achiziţionarea unor echipamente medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, vă 
comunicăm următoarele: 

 cu adresa nr.24937/27.12.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Constanţa a depus o documentaţie în vederea autorizării contractării unei finanţări rambursabile, în 
valoare de 6.700.000 EUR, pentru achiziţionarea unor echipamente şi aparatură medicală pentru 
dotare secţie Ortopedie şi Traumatologie, cu utilizarea integrală în anul 2012; 

 în conformitate cu prevederile Legii nr.291/19.12.2011 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014 şi ale  Hotărârii 
Guvernului nr.16/11.01.2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 
2014, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, pentru anul 2012, limita anuală privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, este în sumă de 
900 milioane lei, iar limita anuală privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care 
urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 
milioane lei; 

 conform prevederilor legale în vigoare, Comisia autorizează finanţările rambursabile care urmează a 
fi contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile din finanţările rambursabile 
contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale cu 
încadrarea în plafoanele anuale aprobate; 

 în conformitate cu art. 11 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul finanţărilor 
rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu 
anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din 
limita anuală aferentă unui exerciţiu financiar este depăşită de valoarea însumată a cererilor de 
trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferenţele se autorizează pentru a fi 
efectuate în anul următor.”; 

 în contextul legal precizat şi având în vedere faptul că atât valoarea însumată a finanţărilor 
rambursabile care s-au înscris pentru obţinerea avizului Comisiei, cât şi cea a tragerilor solicitate din 
aceste finanţări pentru anul 2012 depăşeau plafoanele aprobate pentru acest an pentru contractare de 
finanţări rambursabile noi şi efectuare de trageri, în şedinţa din data de 08 martie 2012, membrii 
Comisiei au analizat cererile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne şi 
externe, care intrau sub incidenţa plafoanelor de contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 
291/2011 şi H.G. nr.16/2012, şi au constatat că suma rămasă disponibilă din plafonul aferent anului 
2012 pentru autorizare de trageri era de 252.948.273,83 lei, rezultând o rată de 45,1% pentru 
acoperirea tragerilor solicitate din finanţările rambursabile care ar fi urmat să fie contractate de 
unităţile administrativ-teritoriale în baza avizului Comisiei; 

 în aceste condiţii, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, autorizarea contractării de finanţări 
rambursabile de către unităţile administrativ-teritoriale, în ordinea depunerii documentaţiilor, 
precum şi tragerile aferente finanţărilor rambursabile calculate pro rata. 

În şedinţa din data de 08 martie 2012, membrii Comisiei au analizat documentaţia depusă Consiliul 
Judeţean Constanţa şi au decis emiterea Hotărârii nr. 2266/08.03.2012 pentru acordarea avizului 
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favorabil privind contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 6.700.000 EUR, cu următoarea 
eşalonare a efectuării tragerilor: 

- în anul 2012: 3.021.999,68 EUR; 
- în anul 2013: 3.678.000,32 EUR, 

având în vedere disponibilul rămas din plafonul de trageri pentru anul 2012.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


