
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România 
şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind 
infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, 
semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la  
28 decembrie 2006 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. 1. – Se ratifică Contractul de finanţare dintre România şi 

Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 12.223.500 euro, pentru 
Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei 
mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la 
Bucureşti la 28 decembrie 2006. 

 
Art. 2. – (1) Finanţarea proiectului se va asigura din împrumutul de la 

Banca Europeană de Investiţii, din granturi ISPA şi, în completare, din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (2). 

(2) Beneficiarii finali ai proiectului sunt Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa şi Consiliul Local al Municipiului Galaţi. 

(3) Beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca Europeană de 
Investiţii sunt judeţul Dâmboviţa şi municipiul Galaţi. 

(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor va încheia acorduri de 
împrumut subsidiar cu beneficiarii finali ai împrumutului de la Banca 
Europeană de Investiţii, în care vor fi stipulate drepturile şi obligaţiile 
părţilor, inclusiv sursele de finanţare a proiectului. 

(5) Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor este unitatea de monitorizare desemnată a 
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proiectului şi, în această calitate, este responsabilă cu urmărirea, raportarea 
şi efectuarea tragerilor aferente împrumutului de la Banca Europeană de 
Investiţii. 

(6) Contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, egală cu 
echivalentul în lei a sumei de 909.000 euro, precum şi sumele necesare 
achitării impozitelor, taxelor plătibile în România şi a oricăror alte costuri 
aferente proiectului se vor asigura, pe întreaga perioadă de execuţie a 
acestuia, din sume alocate din bugetele locale ale unităţilor  
administrativ-teritoriale respective. 

 
Art. 3. – (1) Plata serviciului datoriei publice externe, respectiv a 

ratelor de capital, a dobânzilor şi a oricăror alte costuri, va fi asigurată din 
sume, prevăzute anual cu această destinaţie, din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt beneficiari finali ai 
împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii. 

(2) În vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata 
serviciului datoriei publice externe, respectiv a ratelor de capital, 
dobânzilor şi a oricăror alte costuri, beneficiarii finali ai asistenţei 
financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene, care sunt 
beneficiari finali ai proiectului, şi beneficiarii finali ai împrumutului de la 
Banca Europeană de Investiţii au obligaţia de a constitui, alimenta şi 
utiliza, conform prevederilor memorandumurilor de finanţare ISPA şi în 
condiţiile legii, fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare. 

 
Art. 4. – Pentru scopurile proiectului se aprobă ca, din sumele şi 

în limita împrumutului, beneficiarii finali ai proiectului să efectueze, dacă 
este cazul, plăţi în valută aferente contractelor atribuite persoanelor fizice 
şi juridice române. 

 
Art. 5. – (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin 

Ministerul Economiei şi Finanţelor, de comun acord cu Banca Europeană 
de Investiţii şi cu beneficiarii finali ai împrumutului, să introducă, pe 
parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de 
derulare a contractului de finanţare prevăzut la art. 1, amendamente la 
conţinutul acestuia care privesc modificări în descrierea tehnică, 
modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de 
natură să majoreze obligaţiile financiare ale României faţă de Banca 
Europeană de Investiţii sau să determine noi condiţionări economice faţă 
de cele convenite iniţial între părţi. 

(2) Amendamentele prevăzute la alin. (1) se vor aproba prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 22 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 


