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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 17.04.2012 

  
 
 
 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 au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma ataşată, prezentată ca proiect de 
către secretariat, şi cu analizarea cererii de autorizare înscrisă pe ordinea de zi şi au hotărât, în 
unanimitate: 

 
Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare 

rambursabilă 
Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

ORAŞUL BUŞTENI 
JUDEŢUL PRAHOVA 
B-dul Libertăţii nr. 91. 
Tel.: 0244 - 322 005 
Fax: 0244 - 320 750 

primabus@yahoo.com, 
primabus@go.ro 

www.orasul-busteni.ro 

Modernizarea infrastructurii şi 
creşterea calităţii serviciilor turistice 
în staţiunea Buşteni POR 
Îmbunătăţirea investiţiilor în 
capitalul uman. Educaţie şi formare 
profesională PODCA 
Revigorarea turismului în zona 
Buşteni prin promovarea resurselor 
naturale şi antropice locale POR 
Sistem integrat pentru managementul 
performant instituţional şi pentru 
eficienţa comunicării Primăriei 
oraşului Buşteni cu cetăţenii şi 
mediul de afaceri (2.412.658,09 lei), 
nu a fost semnat Contractul de 
finanţare 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale pentru 
contractarea unei finanţări 
rambursabile în valoare de 

6.083.462,29 lei, cu efectuarea 
tragerilor în anul 2012 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


