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R O M Â N I  
 
 

GGUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE 
 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei din data 25.07.2012 

  
 
 
 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                                                                                 absentă 
 
- 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 TRUŞEŞTI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Loc. Truşeşti. 
Tel./Fax: 0231 - 570 207 

primaria_trusesti@yahoo.com 
www.trusesti.botosani.ro 

Campus şcolar la Grupul Şcolar 
"Demostene Botez", loc. Truşeşti 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

2 

JUDEŢUL COVASNA 
Piaţa Libertăţii nr. 4, Sfântu 

Gheorghe, CP 520008. 
Tel.: 0267 - 311 190 
Fax: 0267 - 351 228 
president@kvmt.ro 

office@kvmt.ro 
www.kvmt.ro 

Sistem de management integrat al 
deşeurilor în judeţul Covasna POS 
Mediu 
Reabilitarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă "Dr. Fogolyán Kristóf" Sfântu 
Gheorghe POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

3 

ORAŞUL TÂRGU LĂPUŞ 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

Str. Ţibleşului nr. 2, CP 435600. 
Tel.: 0262 - 384 465 
Fax: 0262 - 385 403 

primaria_tgl@yahoo.com 
www.primariatargulapus.ro 

Modernizare infrastructură publică 
urbană în oraşul Târgu Lăpuş 
Reabilitare şi modernizare centru de 
servicii sociale pentru tinerii în situaţii 
de dificultate 
POR  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

4 

COMUNA RECEA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

Loc. Recea nr. 42, CP 507180. 
Tel./Fax: 0268 - 246 003 

primaria_receabv@yahoo.com 

Modernizare drumuri comunale şi străzi, 
construire şi dotare after school, 
achiziţionare costume populare pentru 
ansamblul de dansuri "Bujorelul" din 
cadrul Căminului cultural com. Recea 
PNDR  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

5 

MUNICIPIUL DOROHOI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Str. Al. I. Cuza nr. 41. 
Tel.: 0231 - 610 133 
Fax: 0231 - 611 310 

primariadorohoi@primariadorohoi.ro 
www.primariadorohoi.ro 

Reabilitare şi modernizare urbană în 
mun. Dorohoi 
Reabilitarea şi modernizarea clădirii 
destinate furnizării serviciilor sociale  
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

6 

ORAŞUL RUPEA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
Str. Republicii nr. 169. 
Tel.: 0268 - 260 490 
Fax: 0268 - 260 788 

contact@primariarupea.ro 
www.primariarupea.ro 

Reabilitarea şi extinderea infrastructurii 
turistice în oraşul Rupea  
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

7 
JUDEŢUL BACĂU 

Str. Calea Mărăşeşti nr. 2. 
Tel.: 0234 - 537 200 

Sistem integrat de management al 
deşeurilor solide în judeţul Bacău POS 
Mediu 

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

Decizia luată 
Fax: 0234 - 535 012 

cjsbacau@cjsbacau.ro 
www.cjsbacau.ro 

Reabilitare DJ 252, Huruieşti - Găiceana 
- Parâncea -  Bibireşti -  Buhoci, km 
75+300 - 130+100, jud. Bacău POR 
Schi Parc Slănic Moldova POR 

8 

MUNICIPIUL DEJ 
JUDEŢUL CLUJ 
Str. 1 Mai nr. 2. 

Tel./Fax: 0264 - 214 742 
Fax: 0264 - 223 260 

primaria@dej.ro 
www.primariadej.ro 

Reabilitare Colegiu Andrei Mureşanu 
Dej POR 
Modernizare şi extindere clădire 
principală Liceul "Alexandru Papiu 
Ilarion" Dej cu un corp de cădire 
D+P+2E şi modernizare teren de sport 
cu anexe POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

9 

COMUNA TUPILAŢI 
JUDEŢUL NEAMŢ 

Tel./Fax: 0233 - 782 001 
tupilatiprimaria@yahoo.com 

www.primariatupilati.ro 

Modernizare drum comunal DC180 
Tupilaţi-Văleni şi reţea de drumuri 
săteşti; reabilitare cămin cultural şi 
muzeu sătesc; construire centru de 
asistenţă după program şcolar de tip 
after school; achiziţionare de utilaje 
pentru dotarea serviciului public de 
deszăpezire PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

10 

COMUNA MUŞĂTEŞTI 
JUDEŢUL ARGEŞ 

Sat Vîlsăneşti, str. Principală nr. 
110B, CP 117531.  

Tel./Fax:  
0248 - 268 622 

musatesti_primarie@ yahoo.com 

Modernizare, extindere şi dotare şcoală 
generală cu clasele I-VIII sat Robaia, 
com. Muşăteşti 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

11 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte, 

CP 130104. 
Tel.: 0245 - 207 600; 611 030 

Fax: 0245 - 212 230 
consjdb@cjd.ro 

www.cjd.ro 

Ranforsare şi modernizare drumuri 
judeţene DJ701, DJ401A, DJ711A pe 
traseul Dobra - Cornăţelu - Braniştea - 
Titu - Sălcuţa - Odobeşti - Potlogi - 
Corbii Mari  
Reabilitarea şi modernizarea Spitalului 
Judeţean Dâmboviţa 
POR 
Cu adresa nr. 8791/10.07.2012, 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa solicită 
revocarea Hot. CAÎL nr. 
2349/25.05.2012 ca urmare a revocării 
HCJ Dâmboviţa nr. 38/02.05.2012, în 
baza căreia s-a solicitat şi s-a obţinut 
autorizarea contractării împrumutului în 
valoare de 10.000.000 lei pentru 
proiectul „Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Judeţean Dâmboviţa”. 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor Locale, precum şi 
revocarea Hotărârii CAÎL nr. 

2349/25.05.2012 
 

12 

COMUNA 
BICAZ CHEI 

JUDEŢUL NEAMŢ 
Tel.: 0233 - 255 773 
Fax: 0233 - 255 712 

primaria@primariabicazchei.ro 

Modernizare drum comunal, construire 
centru de zi pentru copii, reabilitare şi 
modernizare cămin cultural pentru 
conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale prin ansamblul artistic 
"Floarea Reginei" şi achiziţie utilaj 
pentru întreţinerea drumurilor, comuna 
Bicaz Chei PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

13 

MUNICIPIUL MOTRU 
JUDEŢUL GORJ 

B-dul Gării nr. 1, CP 215200. 
Tel./Fax: 0253 - 410 560 

primaria@primariamotru.ro 
www.primariamotru.ro 

Sistem de supraveghere video în 
municipiul Motru 
Amenajare zonă de agrement "Ştrand" în 
municipiul Motru 
Modernizare reţele stradale zona Aleea 
Municii, bl. B1G-B2G-J2-J5 (zona H-
uri) 
Modernizare reţele stradale zona L-uri + 
M-uri 
Modernizare reţele stradale zona T-uri 
POR 

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

Decizia luată 

14 

COMUNA POIANA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

Tel.: 0245 - 721 841 
Fax: 0245 - 721 723 

Reabilitare drumuri de interes local, 
reabilitare şi dotare cămin cultural şi 
înfiinţare şi dotare centru de zi pentru 
copii (pentru servicii de tip after school) 
în com. Poiana PNDR  

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

15 

ORAŞUL ALEŞD 
JUDEŢUL BIHOR 

Str. Bobâlna nr. 3, CP 415100. 
Tel.: 0259 - 342 547 
Fax: 0259 - 342 589 

www.alesd.ro 

Modernizare şi reabilitare cabinete 
ambulatorii Spital Orăşenesc Aleşd 
Reabilitare şi extindere centru de zi 
Aleşd pentru persoane vârstnice 
Promovarea produsului turistic al 
oraşului Aleşd - Cetatea Piatra Şoimului 
POR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

16 

COMUNA ALUNU 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Sat Igoiu nr. 4. 
Tel.: 0250 - 868 002 
Fax: 0250 - 868 006  

primaria_alunu@yahoo.com 
www.alunu.ro 

Înfiinţare reţea canalizare cu staţie de 
epurare în comuna Alunu, spaţiul public 
de recreere în satul Igoiu, modernizare 
drumuri de interes local, înfiinţare centru 
local de asistenţă socială, conservarea şi 
punerea în valoare a bisericii Sf. 
Parascheva din satul Igoiu PNDR 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
III. Referitor la analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne 
destinată refinanţării datoriei publice locale, 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, 
autorizarea contractării finanţării rambursabile de către unitatea administrativ-teritorială prevăzută în 
tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. Solicitant Obiect finanţare rambursabilă Comentariile Comisiei / 

Decizia luată 

1 

ORAŞUL PANCIU 
JUDEŢUL VRANCEA 
Str. Mihai Viteazu nr. 2. 

Tel.: 0237 - 275 811 
Fax: 0237 - 276 137 

primaria.panciu@vrancea.info 
www.primaria-panciu.ro 

Eco sistem Panciu, proiect pentru 
extinderea reţelei de canalizare a 
oraşului 
refinanţare datorie publică locală 

acordarea avizului favorabil al 
Comisiei de Autorizare a 
Împrumuturilor Locale 

 
IV. 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 Municipiul Feteşti (judeţul Ialomiţa) şi Consiliul Judeţean 

Braşov, 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 
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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 solicitării 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 

echiv. 
RON 1) 16.464.456,00 

RON 14.080.000,00 2.384.456,00 TOTAL AUTORIZĂRI TRAGERI 

EUR 3.200.000,00   

MEHEDINŢI C JIANA 27.06.2012 16.07.2010 05.08.2010 BCR 1.571.694 RON    384.456,00 

DOLJ M CRAIOVA 11.07.2012 25.10.2010 02.12.2010 HYPO NOE 
Gruppe Bank AG 11.676.010 EUR  3.200.000,00   

SIBIU C GURA RÎULUI 16.07.2012 09.09.2011 13.09.2011 BRD-GSG 2.000.000 RON    2.000.000,00 

NOTĂ:           
1) echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediei anuale a cursului de schimb de 1 EUR = 4,4 RON pentru 2012, conform prognozei de 
primăvară 2012 (mai 2012), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză 

 
 


