
 
 
 
 

 
 

G U V E R N U L     R O M Â N I E I 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1182/2012 privind 

aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, 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              
 
 
  

În temeiul art. 108 din Constituţia  României, republicată,  
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 

Art. I. – Hotărârea Guvernului nr. 1182/2012 privind aprobarea limitelor 
anuale, aferente anilor 2013, 2014 şi 2015, 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 829 din 10 decembrie 2012, se completează după cum urmează: 

1. La articolul 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (2) - (4), cu 
următorul cuprins:  

"(2) O cotă de 70% din fiecare limită anuală prevăzută la alin. (1) se 
aplică cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile 
depuse de comune, înregistrate până la data de 31 august a fiecărui an la 
secretariatul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, 
componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile din prezenta 
hotărâre. După această dată, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale 
autorizează finanţările rambursabile care urmează a fi contractate de 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în ordinea înregistrării cererilor 
pentru autorizare, cu încadrarea în suma rămasă disponibilă din fiecare limită 
anuală prevăzută la alin. (1). 

(3) La documentaţia pentru obţinerea avizului Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 9/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se anexează documentul de negaţie 
emis de Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, care să ateste că investiţiile a căror finanţare urmează a fi asigurată 
din finanţări rambursabile care intră sub incidenţa limitelor prevăzute la alin. 
(1) nu sunt eligibile pentru a beneficia de fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea Europeană. 
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(4) În termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea prezentei hotărâri, 

prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale se aprobă procedura de emitere a documentului prevăzut la 
alin. (3), în care se vor preciza: documentele care trebuie depuse de 
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de 
credite, pentru obţinerea documentului de negaţie, forma şi conţinutul acestui 
document. Termenul de emitere a documentului de negaţie de către 
Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
este de 7 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.   
 

Art. II – Prevederile art. I se aplică inclusiv cererilor adresate Comisiei 
de autorizare a împrumuturilor locale şi aflate în curs de soluţionare. 

     
 

PRIM - MINISTRU, 
VICTOR-VIOREL PONTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti,___________ 
Nr. _______ 


