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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 18.06.2012 

  
 
 
 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 

COMUNA TOBOLIU 
JUDEŢUL BIHOR 

Com. Toboliu nr. 149, CP 417273. 
Tel.: 0259 - 354 698 
Fax: 0259 - 354 689 

primariatoboliu@yahoo.com 

Construcţia unui drum transfrontalier de 
legătură între Korosnagyharsany şi 
Korosszeg (Cheresig) 
PCT Hu-Ro 2007-2013 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

COMUNA CĂLĂŢELE 
JUDEŢUL CLUJ 

Str. Principală nr. 100. 
Tel./Fax: 0264 - 352 560 
www.primariacalatele.ro 

Modernizarea unui drum comunal, 
inclusiv un pod beton armat peste Valea 
Călata şi un pod beton armat peste Valea 
Satului şi introducerea reţelei de 
canalizare menajeră inclusiv staţie de 
epurare în loc. Călăţele PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

COMUNA SÎNPAUL 
JUDEŢUL MUREŞ 

Sînpaul nr. 261A. 
Tel.: 0265 - 713 512 
Fax: 0265 - 713 506 

psanpaul@orizont.net 
sinpaul@cjmures.ro 

Dezvoltarea infrastructurii de bază prin 
realizarea canalizării menajere şi a 
modernizării unor străzi în comuna 
Sînpaul 
PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Str. Piaţa Pandurilor nr. 1. 
Tel./Fax: 0250 - 811 990 

municipiuldragasani@yahoo.com 
www.primariadragasani.ro 

Ocolirea municipiului Drăgăşani 
Infrastructura pentru educaţie de calitate 
la Colegiul Naţional "Gib Mihăescu" 
Centrul de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu Drăgăşani 
Tradiţie şi modernizare la şcoala Tudor 
Vladimirescu 
Promovarea potenţialului turistic al 
municipiului Drăgăşani prin organizarea 
Festivalului anual al Vinului "Festivin 
Nobiliar" 
Reabilitarea Muzeului Viei şi Vinului, 
monument istoric în municipiul 
Drăgăşani 
Modernizarea infrastructurii fizice a 
serviciilor sociale în municipiul 
Drăgăşani 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

COMUNA COJASCA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Str. Principală nr. 271. 
Tel./Fax: 0245 - 671 565 

primar@primariacojasca.ro 
www.primaria cojasca.ro 

Modernizare drumuri comunale l=6,5 
km, înfiinţare reţea de canalizare şi staţie 
epurare, înfiinţare centru pentru asistenţă 
de tip after school, reabilitare şi dotare 
cămin cultural în vederea promovării 
patrimoniului cultural local în com. 
Cojasca PNDR 

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

Decizia luată 

6 

COMUNA BREZOAELE 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Tel.: 0245 - 715 601 
Fax: 0245 - 715 689 

primaria_brezoaele@yahoo.com 
www.primariabrezoaele.ro 

Modernizare drumuri de exploatare 
agricole în com. Brezoaele PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 

COMUNA DORNEŞTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Str. Cl. Cernăuţi FN, CP 727210. 
Tel./Fax: 0230 - 568 217 

primariadornesti@yahoo.com 

Proiect integrat cu 3 acţiuni de investiţii: 
Sistem integrat de colectare şi epurare 
ape uzate în com. Dorneşti; Modernizare 
drumuri vicinale în com. Dorneşti; 
Achiziţionarea unei autospeciale pentru 
serviciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă a com. Dorneşti PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

8 

COMUNA POJEJENA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Com. Pojejena nr. 277. 
Tel./Fax: 0255 - 544 355 

primariapojejena@yahoo.com 

Valorificarea potenţialului turistic din 
Clisura Dunării - amenajare punct de 
atracţie şi centru de informare şi 
promovarea turistică în com. Pojejena 
PCT România - Serbia 

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 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană), membrii Comisiei au decis, în unanimitate, 
următoarele:  
 
1. transmiterea următoarelor precizări către Oraşul Otopeni (judeţul Ilfov), 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): 
 „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.  
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2. 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 

pentru 
pre/cofinanţare 

fd.UE 

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI RON  7.712.435,22 

ALBA J ALBA 18.05.2012 16.12.2010 03.02.2011 CEC BANK 40.000.000 RON  5.000.000,00 

MEHEDINŢI C JIANA 24.05.2012 16.07.2010 05.08.2010 BCR 1.571.694 RON  575.151,20 

SUCEAVA M VATRA 
DORNEI 06.06.2012 16.12.2010 13.01.2011 UNICREDIT 7.000.000 RON  2.137.284,02 

 
3. rectificarea prevederilor Hotărârii CAÎL nr. 2259/08.03.2012, astfel încât tragerile autorizate în luna martie a.c. spre a fi efectuate în anul 2012 (în sumă de 

11.000.656,46 lei) să fie aferentă valorii integrale a împrumutului contractat de Judeţul Braşov de la BCR SA, de 33.661.200 lei, şi nu doar valorii aferente 
suplimentării valorii iniţiale a creditului.  

 
IV. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de 
Consiliul Judeţean Braşov, Comuna Afumaţi (judeţul Ilfov) şi Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, 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 
notificarea Consiliului Judeţean Bihor, membrii Comisiei au amânat luarea unei decizii până la semnarea contractului de finanţare cu autoritatea de 
management pentru finanţarea obiectivului de investiţii Reţea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă şi prezentarea acestuia, în copie, 
Comisiei, sau până la realocarea, prin hotărâre a consiliului judeţean, a sumei de 460.000 lei pentru celelalte obiective de investiţii ce urmează a fi finanţate din 
împrumutul în  valoare de 15.000.000 lei, contractat de la CEC Bank SA. 
 
În legătură cu notificările Oraşului Slănic Moldova (judeţul Bacău) şi Comunei Zagon (judeţul Covasna) privind amânarea scadenţei împrumutului contractat 
de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. şi, respectiv, amânarea rambursării ratelor de capital şi a plăţii dobanzilor aferente creditului contractat 
de la CEC Bank S.A., 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. 
 
V. DIVERSE 
 
Urmare solicitării Comunei Baloteşti (judeţul Ilfov) de soluţionare în cursul anului 2012 a cererii depuse, imediat ce CAÎL va constata „eventuale 
disponibilizări în cadrul plafonului de contractare pentru anul 2012 (ocazionate de posibile renunţări de a mai contracta sau chiar contractări parţiale faţă de 
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valorile prevăzute iniţial de solicitanţii avizaţi pentru contractare în cursul acestui an de către CAÎL)”, 
membrii Comisiei au decis să-şi menţină punctul de vedere exprimat prin adresa nr. 609203/16.05.2012, 
cu precizarea, din nou, a faptului că în anul 2012 CAÎL avizează doar contractarea de finanţări 
rambursabile destinate: 
• refinanţării datoriei publice locale; 
• prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană. 
De asemenea, membrii Comisiei au decis să fie retransmis exemplarul al doilea din documentaţia 
transmisă de Comuna Baloteşti în sprijinul Cererii pentru autorizarea contractării unui împrumut intern 
în valoare de 26.000.000 lei. 
 


