COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 01 februarie 2017, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2017 – 2019:
Conform dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2017,
2018 și 2019.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019, având în vedere limitele anuale aprobate prin H.G. nr. 884/2016:

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

1.200,00
1.100,00
100,00
2017
1.200,00
2018
1.200,00
2019
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
3)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
1.200,00
1.200,00

1.200,00
258,33
0,00

0,00
941,67
1.200,00

100,00
21,53
0,00

2)

Trageri
reautorizate în
anul curent
3)
(mil. lei)
170,96

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
3)
(mil.lei)
(mil.lei)
0,39
70,75
30,00
0,00

echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017, de
4,46lei/euro şi 4,21lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP);
3)
echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor
de schimb aferente anului 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP și în vigoare în data de 19.01.2017,
data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA,
autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,44 lei/euro, 4,15 lei/dolar) și 2019 (4,42 lei/euro,
4,09 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 2017), elaborată de CNP.
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II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, careintră sub incidenţa
plafonului de trageri pentru anul 2017 aprobat prin HG nr. 884/2016:

Judeţ

SIBIU

Categ.
UAT

M

Denumire
UAT

SIBIU

Nr. și dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

563813/
25.01.2017

Contract de finanţare
rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Observaţii
Finanţator

06.11.2015

18.12.2015

Valoare
solicitată
pentru 2017

BERD

Valoare
finanţare

67.500.000

Valuta
de
contract

RON

plafon trageri

13.925.964,92

dată limită de tragere:
18.12.2018
modificarea Hot. CAÎL nr.
4973/24.10.2016 (reducere
trageri 2016 de la 15.000.000 lei
la 1.074.035,08 lei,
suplimentare trageri 2017 de la
45.750.000 lei la 59.675.964,92
lei)

III. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1.ORAȘULNĂVODARI, JUDEȚULCONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3613/24.06.2014 afost avizată contractarea de către Orașul Năvodari a unei finanţări rambursabile, în valoare de
21.058.533,20 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Năvodari a încheiat cu UniCredit Bank S.A., Contractul de credit nr.485049/04.07.2014, cu
modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.57685/15.12.2016, completată cu nr.4197/17.01.2017, Primăria Orașului Năvodari aduce la cunoștința CAÎL că a fost
adoptată HCL nr.392/23.11.2016 cu privire la modificarea și completarea HCL nr.82/2013 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare totală de 46.453.483,60 lei, completată prin HCL nr.165/10.07.2014.Prin adoptarea acestei hotărâri, au fost
aprobate următoarele modificări:
• în lista investițiilor publice de interes local finanțate din creditul contractat de la UniCredit Bank S.A., prin renunțarea la finanțarea unui
obiectiv de investiții și introducerea unui nou obiectiv la finanțare. Prin urmare, structura listei de investiții publice va fi următoarea:
• „Îmbunătăţirea accesului între Municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea
Bulevardului Mamaia-Năvodari”,prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de
1.058.533,20 lei;
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„Construire centru de afaceri”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4, în valoare de 10.211.706
lei;
• „Centrul transfrontalier de afaceri pentru dezvoltarea turismului și activităților conexe – Piață agroalimentară de pește”, prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, în valoare de 670.000 lei;
• „Îmbunătățirea accesului între E60 și platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere”, prin Programul
Operațional Regional 2007-2013, în valoare de 2.530.000 lei;
• „Construire centru de agrement”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, în valoare de
6.588.294 lei.
în structura creditului contractat de la UniCredit Țiriac Bank S.A, prin prelungirea maturității de la 5 ani la 7 ani, până la data de
15.04.2021, și a perioadei de tragere de la 30 luni la 54 de luni, până la data de 20.12.2018, precum și introducerea unui comision de
administrare privind restructurarea creditului de 2%, aplicabil la soldul utilizat al creditului.
•

•

În vederea fundamentării acestei solicitări, Orașul Năvodari a prezentat, în copie, următoarele documente:
• HCL nr.392/23.11.2016 cu privire la modificarea și completarea HCL nr.82/2013 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare totală de 46.453.483,60 lei, completată prin HCL nr.165/10.07.2014;
• Actul adiţional nr.2/13.12.2016 la Contractul de credit nr.485049/ 04.07.2014, de la UniCredit Bank S.A.;
• HCL nr.337/28.09.2016 privind declararea ca nefuncțional și aprobarea prelungirii proiectului „Îmbunătățirea accesului între
E60 și platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere”;
• Actul adițional nr.3 la contractul de finanțare nr.4271/27.06.2014 pentru proiectul „Îmbunătățirea accesului între E60 și
platforma industrială Năvodari prin modernizarea căii rutiere”;
• HCL nr.338/28.09.2016 privind declararea ca nefuncțional și aprobarea prelungirii proiectului „Construire centru de
agrement”;
• Actul adițional nr.3 la contractul de finanțare nr.4090/13.03.2014 pentru proiectul „Construire centru de agrement”;
• Adresa MDRAP-Direcția Generală Programe Europene-Direcția Monitorizare nr.4197/17.01.2017, referitoare la
confirmarea valabilității derulării Contractelor de finanțare nr.4271/27.06.2014 și nr.4090/13.03.2014.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
2.COMUNA ZĂBRANI, JUDEȚULARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.4958/03.10.2015a fost avizată contractarea de către Comuna Zăbrania unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.200.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Canalizare menajeră localitatea Zăbrani, județul Arad”.În baza acestei
hotărâri, Comuna Zăbrani a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul linie de credit nr.907/10.10.2015.
Cu Notificarea nr.210/17.01.2017, Comuna Zăbrani aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.3/06.01.2017 cu privire la aprobarea
prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.907/10.10.2016 între CEC Bank SA și comuna Zăbrani, până la data de
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17.05.2017 pentru un sold de 626.499 lei, în vederea realizării investiției publice de interes local „Canalizare menajeră localitatea Zăbrani,
județul Arad”.Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit
contractat de la CEC Bank S.A. până la data de 17.05.2017, pentru un sold în valoare de 626.499 lei.În vederea fundamentării acestei solicitări,
Comuna Zăbrani a prezentat, în copie, următoarele documente:
• HCL nr.3/06.01.2017cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit
nr.907/10.10.2016 între CEC Bank SA și comuna Zăbrani, până la data de 17.05.2017 pentru un sold de 626.499 lei, în
vederea realizării investiției publice de interes local „Canalizare menajeră localitatea Zăbrani, județul Arad”;
• Actul adiţional nr.1 încheiat in data de 09.12.2016, la Contractul de credit nr. 907/10.10.2016, de la CEC Bank S.A..
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
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