COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 02 februarie 2015, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1030, propunem următoarea ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2015 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2015 – 2017:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1)-(2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, pe
anul 2015, în anul 2015, plafoanele 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. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o
unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile
destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeană.
În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în
perioada 2015 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 182/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013 privind
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, 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:
Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 3)

1.200,00
1.200,00
1.200,00
2015
0,00
2016
800,00
1.200,00
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

565,51
91,87
4,52

634,49
1.108,13

Autorizări
trageri
(% din limită)
47,13
7,66

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
61,77

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
1,50
601,96
33,15

2)

echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2015, de 4,42
lei/euro şi 3,4 lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2014 (noiembrie 2014), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP);

3)

echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2015,
2016 și 2017, conform prognozei de toamnă 2014 (noiembrie 2014), elaborată de CNP.
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II.

Nr.
crt.

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, cuprinse în tabelul următor:

Unitatea
administrativteritorială

1

COMUNA CĂTINA1
JUDEŢUL CLUJ
Cătina nr. 154, CP
407170.
Tel.: 0264 - 287 618
Fax: 0264 - 287 602
primariacatina@
yahoo.com

2

COMUNA
GRĂMEȘTI
JUDEŢUL
SUCEAVA
Str. Principală nr.
116.
Tel./Fax:
0230 - 569 955
gamesti_info@
yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Proiect integrat –
Alimentare cu apă și
rețele de canalizare
pentru localitățile Cătina
și Valea Caldă, com.
Cătina, jud. Cluj
PNDR

2679/543813
/03.11.2014
completări
544842/
05.12.2014,
536320/
14.01.2015,
22.01.2015

Înființare și dotare teren
sport multifuncțional în
comuna Grămești, jud.
Suceava
PNDR

2712/544943
/08.12.2014
completări
536044/
05.01.2015,
536414/
19.01.2015,
23.01.2015

Finanţator

Banca
Comercială
Carpatica

PIRAEUS
BANK

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
4,5%
0,00

0,00

450.000
trageri în
2015

278.840
trageri în
2015

1

2 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
1% flat

ROBOR6M +
4,5%
9 luni

1 lună
com.analiză: 1%
flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă:
BC Carpatica:
572.000 lei, investiții
publice PNDR, 2014,
6 luni

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 225.939 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani

Prin Hotărârea CAÎL nr.3495/19.02.2014 s-a avizat favorabil contractarea de către Comuna Cătina a unei finanţări rambursabile, în valoare de 580.000 lei, pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local prin PNDR, proiectul integrat “Alimentare cu apa şi reţele de canalizare pentru localităţile Cătina şi Valea Caldă, comuna Cătina,
judeţul Cluj”. Astfel, a fost încheiat Contractul de credit nr.170/27.05.2014, valoarea de finanțare fiind de 572.000 lei. Conform adresei nr.1459/26.11.2014, transmisă de Banca
Comercială Carpatica, acest contract de credit nu a fost implementat și utilizat din cauza modificărilor și suplimentărilor survenite, iar în data de 21.10.2014 a fost semnat un alt
Contract de credit bancar nr.482, contract care a fost implementat și utilizat, pentru același obiectiv de investitii, folosind aceeași Hotărâre CAÎL nr.3495/19.02.2014.Prin Cererea
nr.2909/30.10.2014, înregistrată la MFP cu nr.110.859/03.11.2014, Comuna Cătina a solicitat autorizarea contractării unui nou împrumut în valoare de 450.000 lei pentru același
proiect “Alimentare cu apă şi reţele de canalizare pentru localităţile Cătina şi Valea Caldă, comuna Cătina, judeţul Cluj”.
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Nr.
crt.

3

4

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA
MIRCEȘTI
JUDEŢUL IAȘI
Tel./Fax:
0232 - 713 250
primaria.mircesti@
yahoo.com
www.primaria
mircesti.ro
COMUNA
MUȘENIȚA
JUDEŢUL
SUCEAVA
CP 727391
Tel./Fax:
0230 - 280 162
musenita_primarie
@yahoo.com

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Achiziție utilaj
specializat de către
comuna Mircești
PNDR

2713/545435
/12.12.2014
completări
536519/
21.01.2015

Banca
Comercială
Carpatica

Achiziția unui
buldoexcavator pentru
dotarea serviciului public
de întreținere drumuri
comunale și
deszăpezire în com.
Mușenița, jud. Suceava
PNDR

2715/545466
/15.12.2014
completări
536582/
22.01.2015

Destinaţie finanţare
rambursabilă

PIRAEUS
BANK

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

RON

Perioada
de graţie

0,00

248.905
trageri în
2015

0,00

279.000
trageri în
2015
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Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M +
4,5%
6 luni

NU

1 lună
com.acordare:
1% flat

ROBOR6M +
4,5%
5 luni

NU

1 lună
com.acordare:
1% flat

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M +
3,5%

5

COMUNA
HOMOROADE
JUDEŢUL SATU
MARE
Loc. Homorodu de
Mijloc nr. 285.
Tel./Fax:
0261 - 870 705
primaria@
homoroade.ro

Proiect integrat:
Modernizare drumuri,
renovare și modernizare
cămin cultural,
construire și dotare
grădiniță cu program
normal în comuna
Homoroade, jud. Satu
Mare
PNDR

2718/54609/
17.12.2014

CEC
BANK

0,00

1.657.747
trageri în
2015
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6 luni

18 luni

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de
urgență: 0,5%
com.gestiune:
0,08% flat
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,5%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 4%

6

COMUNA AUȘEU
JUDEŢUL BIHOR
Loc. Aușeu nr. 32.
Tel./Fax:
0259 - 342 116
primaria.auseu@
cjbihor.ro

7

COMUNA
GAROAFA
JUDEŢUL
VRANCEA
CP 627140.
Tel.: 0237 - 263 805
Fax: 0237 - 263 881
primaria_garoafa_
vrancea@
yahoo.com
www.garoafa.
primarievn.ro

Modernizare străzi în
localitățile Groși, Aușeu,
Gheghie și Luncșoara,
alimentare cu apă în loc.
Luncșoara, canalizare
menajeră și stație de
epurare în loc.
Luncșoara, modernizare
și reabilitare cămin
cultural în loc.
Luncșoara, înființare
grădiniță în loc. Groși,
com. Aușeu, jud. Bihor
PNDR

Baza sportivă în
comuna Garoafa, sat
Garoafa și sat Ciuslea
cu iluminat ecologic
PNDR

2719/546166
/19.12.2014
completări
536581/
22.01.2015

2720/546204
/22.12.2014
completări
14.01.2015

CEC
BANK

0,00

1.350.000
trageri în
2015

3 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de
urgență: 0,5%
com.gestiune:
1% flat
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,5%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

ROBOR6M +
3,75%
CEC
BANK

0,00

400.000
trageri în
2015
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8 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.gestiune:
1% flat

NU

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank: 500.000
lei, reabilitare școală,
2014, 6 ani (6 luni
grație)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

8

Achiziție utilaje în
comuna Bîrgăuani, jud.
Neamț
PNDR

2721/546354
/30.12.2014
completări
21.01.2015

9

COMUNA BUTEA
JUDEŢUL IAȘI
Tel.: 0232 - 713 020
Fax: 0232 - 713 040
primariacomuna
butea@yahoo.com

Achiziție utilaj
multifuncțional pentru
dotarea serviciului de
gospodărire comunală al
comunei Butea
PNDR

2723/536348
/15.01.2015
completări
536841/
28.01.2015

10

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M +
3,25%

COMUNA
BÎRGĂUANI
JUDEŢUL NEAMȚ
Loc. Bîrgăoani nr.
145, CP 617040.
Tel.: 0233 - 294 316
Fax: 0233 - 294 539
primariabirgauani@
yahoo.com

COMUNA PIȘCHIA
JUDEŢUL TIMIȘ
Loc. Pișchia nr.
261.
Tel./Fax:
0256 - 234 101
primaria_pischia@
yahoo.com

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

BCR

PIRAEUS
BANK

0,00

341.062
trageri în
2015

0,00

415.111
trageri în
2015

5 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,25% flat
com.ramb.
anticip.: 2% flat,
în cazul refin.
ROBOR6M +
4,5%

10 luni

NU

1 lună
com.analiză: 1%
flat
ROBOR6M +
4,5%

Îmbunătățirea
infrastructurii fizice și a
serviciilor de bază în
comuna Pișchia, județul
Timiș
PNDR

2725/536415
/19.01.2015
completări
536599/
22.01.2015,
29.01.2015

CEC
BANK

0,00

800.000
trageri în
2015
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NU

4 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de
urgență: 0,5%
com.gestiune:
1% flat
com.refin.: 3%

2 finanţări
rambursabile:
1.RCI Leasing IFN
SA: 10.427,4 EUR,
achiziție autoturism,
2011, 4 ani
2.RCI Leasing IFN
SA: 12.738,1 EUR,
achiziție autoturism,
2014, 5 ani

Nr.
crt.

11

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA MITOC
JUDEŢUL
BOTOȘANI
Str. Primăriei nr. 6,
Mitoc.
Tel./Fax:
0231 - 562 020
mitiboto@
yahoo.com
www.primaria
mitoc.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Achiziție buldoexcavator
în comuna Mitoc, județul
Botoșani
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

2726/536480
/20.01.2015
completări
27.01.2015

Finanţator

OTP
BANK

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

RON

Perioada
de graţie

0,00

225.965
trageri în
2015

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M +
4,5%
7 luni

NU

1 lună
com.acordare/
analiză: 1% flat

ROBOR6M
+4,5%

12

COMUNA
MORĂREȘTI
JUDEŢUL ARGEȘ
Sat Morărești, nr.
26A.
Tel.: 0248 - 240 011
Fax: 0248 - 240 012
primarie@
moraresti.cjarges.ro
www.cjarges.ro/
moraresti

Reabilitare, modernizare
și dotare cămin cultural
sat Dedulești, comuna
Morărești, județul Argeș
PNDR

TOTAL

2729/536518
/21.01.2015

CEC
BANK

0,00

358.500
trageri în
2015

0,00

6.805.130
trageri în
2015
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12 luni

24 luni

com.analiză:
0,5% flat
com. în regim de
urgență: 0,5%
flat
com.gestiune:
0,08%
com.ramb.
anticip.: 1%
com.reanaliză:
0,5%
com.refin.: 3%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

NU

III.

Analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile externe, care intră sub incidenţa plafoanelor de
contractare și trageri aprobate prin Legea nr. 182/2014, cuprinsă în tabelul următor:

Unitatea
administrativteritorială

SECTOR 1
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Şos. BucureştiPloieşti
nr. 9-13.
Tel.:
021 - 319 10 13
Fax:
021 - 319 10 06
registratura@
primariasector1.ro
www.primaria
sector1.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Reabilitare termică
blocuri de locuinţe,
cf. Anexa 1 la HCL
nr. 219/ 11.12.2014

Data
depunerii
documentaţiei

2722/536033
/05.01.2015
completări
16.01.2015,
20.01.2014

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

BEI

22.624.434
trageri în
2015

RON

0,00
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Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

4 ani

Perioada
de
rambursare

16 ani

Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Comisioane

rată fixă 1,807%

4 finanţări rambursabile:
1.BCR SA: 89.999.985,93
lei, investiții publice
locale, 2005, 20 ani (3 ani
graţie)
2.BCR SA: 298.438.000
lei, investiţii publice
locale, 2009, 12 ani (3 ani
graţie)
3.BEI: 125.000.000 EUR,
investiții puiblice locale,
2010, 20 ani (4 ani graţie)
4.BEI: 22.470.000 EUR,
investiții publice locale,
2014, 20 ani (4 ani graţie)
2 garanţii:
1.Raiffeisen Bank:
56.231.460 lei, investiții
publice locale, garantat
Admin. Piețelor Sector 1,
2014, 10 ani (2 ani grație)
2.BCR SA: 3.500.000 lei,
investiții publice locale,
garantat Admin. Piețelor
Sector 1, 2005, 20 ani (3
ani graţie)

IV.

Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate sau în curs de contractare, care fie intră
sub incidenţa plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 182/2014, fie sunt destinate asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării
de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.

V.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:
1. JUDEŢUL VÂLCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3433/21.01.2014, Judeţul Vâlcea a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă sub forma unei linii de
credit, în valoare de 9.505.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean, cu utilizare integrală în anul 2014.
Cu Notificarea nr.14561/01.10.2014, completată cu nr.145661/R/30.10.2014, 13923/R/30.10.2014, 391/09.01.2015 și 14561/R/09.01.2015,
Consiliul Județean Vâlcea aduce la cunoştinţa CAÎL că întârzierea lucrărilor la unul dintre cele două proiecte de investiții pentru care a fost
contractată finanțarea rambursabilă sus-menţionată nu a permis decât utilizarea parțială a acesteia, în perioada de tragere prevăzută în
contractul de credit. Ca atare, se impune prelungirea acestei perioade până la data de 31.12.2015. Termenul limită până la care poate fi
utilizată linia de credit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.109/30.10.2014 și se regăsește în proiectul Actului
adițional nr. 4, transmis de CJ Vâlcea.
2. JUDEŢUL VÂLCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3267/08.08.2013, Judeţul Vâlcea a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă sub forma unei linii de
credit, în valoare de 22.450.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean care beneficiază de fonduri europene
nerambursabile. Conform Hotărârii CAÎL nr.3402/11.12.2013, utilizarea finanțării sus-menționate a fost aprobată, după cum urmează:
- în anul 2013: 2.477.545,74 lei;
- în anul 2014: 22.450.000,00 lei.
Cu Notificarea nr. 13923/R/30.10.2014, cu completările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea aduce la cunoştinţa CAÎL că proiectele de
investiții pentru care a fost contractată finanțarea rambursabilă sus-menționată, a fost prelungită perioada de implementare a contractelor de
finanțare, prin acte adiționale, până în anul 2015. Pentru unul dintre proiecte, respectiv „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la
nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028”, data de implementare a fost extinsă până la 31.12.2015. Ca atare, se
impune prelungirea perioadei de utilizare a liniei de credit până la 31.12.2015. Acest termen a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului
Județean Vâlcea nr. 109/30.10.2014 și se regăsește în proiectul Actului adițional nr. 2, transmis de CJ Vâlcea.
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3. JUDEŢUL VASLUI
Prin Hotărârea CAÎL nr.2051/09.09.2011 a fost avizată contractarea de către Judeţul Vaslui a unei finanţări rambursabile sub forma unei linii
de credit, în valoare totală de 64.500.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene
nerambursabile de la Uniunea Europeană. Conform Hotărârii CAÎL nr.3661/11.08.2014, tragerea finanțării rambursabile a fost autorizată,
după cum urmează:
- în anul 2012: 11.847.473,66 lei;
- în anul 2013: 10.884.189,35 lei;
- în anul 2014: 26.083.000,00 lei.
Cu Notificarea nr.692/23.01.2015, Consiliul Județean Vaslui a transmia, în atenția CAÎL, Actul adiţional nr.2 la Contractul de credit încheiat cu
CEC Bank, semnat în data de 21.01.2015, pentru extinderea datei limită de utilizare până la data de 31.12.2015. Extinderea perioadei de
utilizare a creditului a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 131/30.09.2014.
4. JUDEŢUL TIMIȘ
În baza Hotărârilor CAÎL nr.3501/19.02.2014 și nr.3558/12.03.2014, Județul Timiș a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare totală de
200.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective de interes public local, printre care și unele ce beneficiază de fonduri europene
nerambursabile de la Uniunea Europeană, a cărei utilizare a fost aprobată, după cum urmează:
- în anul 2014: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea
Europeană;
- în anul 2015: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea
Europeană.
Prin Notificarea nr. 15807/12.12.2014, cu completările următoare, Consiliul Județean Timiș aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea CJ
Timiș nr.227/26.11.2014 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizelor CAÎL pentru
contractarea finanțării sus-menționate. Astfel, a fost aprobată:
- eliminarea proiectului ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile „Centru Județean Multifuncțional pentru susținerea Afacerilor
Timișoara” și introducerea la finanțare a proiectului „Modernizare Ambulatoriu de specialitate S.C.J.U.T”, ce beneficiază, de asemenea, de
fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană (sumă alocată 32.000.000 lei);
- eliminarea proiectului „Reabilitare drum județean DJ 572, km 34+940 – 128+519, între localitățile Berzovia (jud. Caraș-Severin) – Buziaș
(jud. Timiș) – Lipova (jud. Arad), L=93,579 km, din care jud Timiș L=46,80km” (sumă alocată, 5.000.000 lei) și suplimentarea, cu aceeași
sumă, a finanțării proiectului „Modernizare DJ 592D Ohaba Forgaci – Racoviță, km 13+800 – 24 + 000, L=10,20 km”, pentru a cărui realizare
va fi alocată suma de 8.674.000 lei din finanțarea rambursabilă în valoare totală de 200.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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5. COMUNA FĂRCAȘA, JUDEŢUL MARAMUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr.2963/24.04.2013, Comuna Fărcaşa a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 621.100
EUR pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Fărcaşa - o comună
atractivă”. Ulterior, contractul de credit a fost încheiat pentru suma de 439.932 EUR. Conform Hotărârii CAÎL nr.3402/11.12.2013, utilizarea
finanțării sus-menționate a fost aprobată, după cum urmează:
- în anul 2013: 265.373,36 EUR;
- în anul 2014: 174.558,64 EUR.
Cu Notificarea nr. 157/21.01.2015, Primăria Comunei Fărcașa a transmis, în atenția CAÎL, Actul adiţional nr. 3 la Contractul de credit încheiat
cu UniCredit Ţiriac Bank pentru extinderea datei limită de rambursare până la data de 28.02.2015.
6. COMUNA BOSANCI, JUDEŢUL SUCEAVA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3780/05.11.2014, Comuna Bosanci a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 902.921
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Modernizare drumuri de
acces la exploatațiile agricole în comuna Bosanci, județul Suceava”, cu utilizare integrală în anul 2014.
Cu Notificarea nr. 182/12.01.2015, Primăria Comunei Bosanci a transmis o copie de pe Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bosanci nr.
47/12.12.2014 privind completarea și modificarea HCL nr.20/30.05.2014 a extinderii duratei de finanțare de la data de 30.04.2015 până la
data de 31.10.2015, perioadă în care se vor putea face trageri până la data de 31.07.2015, în loc de 31.12.2014. Aceste termene se
regăsesc și în proiectul Actului adițional nr. 1, transmis de Primăria Comunei Bosanci.
7. MUNICIPIUL BUCUREȘTI
În baza Hotărârii CAÎL nr.3747/02.10.2014, Municipiul București a contractat, în data de 23.12.2014, de la International Finance Corporation
(IFC), o finanţare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective de investiții publice de interes local, a
cărei utilizare integrală a fost autorizată pentru anul 2015.
Prin Notificarea nr. 9453/29.12.2014, cu completările următoare, Primăria Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că în urma analizei
efectuate de experții IFC a rezultat necesitatea restrângerii listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat. Ca atare,
întreaga sumă de 100.000.000 lei va fi utilizată pentru realizarea obiectivului de investiții Modernizare Piața Romană și pasaj pietonal.
Documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici aferenți acestui obiectiv de investiții au fost aprobați prin HCGMB
nr.330/14.12.2006, valoarea indicatorilor fiind actualizată de la suma de 64.633.260 lei la valoarea de 103.811.000 lei, conform Listei
obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2014, care este Anexa 2.38 – 1 la HCGMB nr.297/18.12.2014.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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8. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEŢUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3608/03.06.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanţări rambursabile, în valoare
de 47.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Hunedoara a încheiat cu CEC
Bank SA, Contractul de credit de investiţii nr.RQ14065291700134 din 25.06.2014.
Cu Notificarea nr.3332/19.01.2015, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL că a adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.9/
15.01.2015 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.58/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare maxim 47.000.000,00 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea la finanțare a două noi obiective și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte obiective
de investiții. Drept urmare, noua structură a listei de investiţii va fi următoarea:
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent
nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 552.477,81 lei;
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent
nr.103/545500/02.11.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 1.996.213 lei;
• Amenajare zonă de agrement-Ștrand în Municipiul Hunedoara, în valoare de 8.184.440 lei;
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent
nr.31/17795/20.03.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 26.657.869,19 lei;
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent
nr.64/35147/02.06.2014 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 3.494.000 lei,
• Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activități, în valoare de 6.115.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
9. COMUNA DIOSIG, JUDEŢUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr.3286/28.08.2013 a fost avizată contractarea de către Comuna Diosig a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.635.690 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Presentation and preservation of the natural values of Ier/Ér Valley and its
surroundings”, derulată prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În baza acestei hotărâri, Comuna
Diosig a încheiat Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr.C22002013014839/20.09.2013 cu OTP
BANK ROMÂNIA S.A., cu modificările și completările ulterioare.
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Cu Notificarea nr.122/16.01.2015, Primăria Comunei Diosig aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.113/06.11.2014 privind aprobarea prelungirii maturității creditului acordat de OTP BANK ROMÂNIA S.A. până la 30.09.2015, prin care a
fost aprobată prelungirea perioadei de creditare a finanţării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., până la data de 30.09.2015, pentru
suma de 509.760,59 lei. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Diosig a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr.113/06.11.2014 privind aprobarea prelungirii maturității creditului acordat de OTP BANK ROMÂNIA S.A.
până la 30.09.2015;
• Actul adiţional nr.2/24.12.2014 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene)
nr.C22002013014839/20.09.2013 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A..
10. SECTOR 3 MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3668/11.08.2014, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în
valoare de 100.000.000 lei, destinată reabilitării termice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3, cu utilizare integrală în anul 2015.
Cu Notificarea nr. 11305/23.10.2014, modificată și completată cu nr. 937/29.01.2015, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la
cunoștința CAÎL că, prin hotărâri succesive ale Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București, a fost modificată lista de investiții
pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă mai sus menționată. Astfel, conform HCLSector 3 nr. 307/10.11.2014
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 297/2014 referitoare la Contractul de credit nr. 10452/03.10.2014
(14917/2014), pentru investițiile care beneficiază de fonduri europene nerambursabile va fi alocată suma de 24.174.390 lei, în timp ce suma
de 75.825.610 lei va fi alocată pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
- Reabilitare Complex Lauder: 1.500.000 lei;
- Construire imobil multifuncțional – Câmpia libertății nr. 36: 2.619.280 lei;
- Reabilitare termică și modernizare fațadă Grădiniță – sediu ROMATSA: 454.900 lei;
- Școala Gimnazială nr. 88 – Reamenajare peisagistică: 232.000 lei;
- Amenajare toalete – Școala Gimnazială Nicolae Labiș: 56.300 lei;
- Amenajări interioare pentru grădiniță – Școala Gimnazială Mexic: 219.675 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială Cezar Bolliac (fosta nr. 70): 2.930.000 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială nr. 88: 2.902.000 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială N. Labiș (fosta nr. 89): 1.694.000 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială nr. 195: 3.053.000 lei;
- Lucrări capitale de amenajare curte, împrejmuire și poartă de acces – Școala gimnazială nr. 195: 484.000 lei;
- Colegiul Tehnic C. Nenițescu – Conversie funcțională clădire ateliere (Construcții montaj + organizare de șantier + Diverse și neprevăzute):
1.774.511 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Liceul teoretic Al. I. Cuza: 3.654.404 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Colegiul Tehnic Mihai Bravu: 2.808.055 lei;
- Construire instalație de iluminat zonal în parcul Titan: 538.050 lei;
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- Amenajare complexă zonă fântâni apă potabilă în parcul Al.I. Cuza/Titan: 532.000 lei;
- Amenajare instalație de pompare apă pentru sistemele de irigații: 523.960 lei;
- Modernizare instalație iluminat parc Sector 3: 518.000 lei;
- Sistematizare pe verticală: 14.685.409 lei;
- Valorificarea spațiului urban din zona Bdul Unirii în vederea creșterii atractivității: 34.646.066 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
VI.

DIVERSE
1. Solicitarea ORAȘULUI OTOPENI, județul ILFOV
Cu adresa din data de 13.10.2014, Primăria Orașului Otopeni a solicitat CAÎL un punct de vedere privind continuarea contractului de credit
furnizor (Contractul) în valoare totală de 100 milioane lei, încheiat în anul 2011, în contextul prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificările și completările ulterioare.
Referitor la Contract, Primăria Orașului Otopeni a menționat că au fost efectuate lucrări în valoare de 65,25 milioane lei, restul lucrărilor
urmând a se efectua în aceleași condiții de plată, respectiv într-o singură tranșă, în termen de 36 de luni de la data recepției lucrărilor și
serviciilor ce fac obiectul Contractului. Urmare acestei solicitări, membrii CAÎL au decis să solicite punctul de vedere al Ministerului Justiției,
exprimat în adresa nr. 101156/2014, în care se precizează următoarele:
- Ministerul Justiției nu poate furniza interpretări cu caracter general-obligatoriu ale actelor normative în vigoare, care să poată fi
invocate în fața vreunei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative, sprijinul acestei instituții putându-se exprima doar
prin funizarea unor detalii privind intenția de reglementare la promovarea actului normativ, care să faciliteze interpretarea și aplicarea
legii, fără însă a putea oferi o soluție într-o situație concretă;
- Legea nr. 72/2013 transpune în dreptul românesc o directivă europeană ce instituie măsuri pentru prevenirea și sancționarea întârzierii
plății, cu scopul de a veni în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii, primele afectate în cazul unei deficiențe a cash-flow-ului. Însă
Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr.
L48/23.02.2011, permite statelor membre ca măsurile instituite (de exemplu: dobânzi penalizatoare mai mari, termene mai scurte de
plată) să fie aplicate doar contractelor încheiate după intrarea în vigoare a normei de transpunere (art. 12 alin. (4) din Directivă);.
Folosind această opțiune acordată de legiuitorul european, România a prevăzut în Actul normativ de transpunere (art. 21 din Legea nr.
72/2013) că dispozițiile acestei legi nu sunt aplicabile obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesioniști și între aceștia și autorități contractante înainte de data intrării în vigoare a acesteia (contracte încheiate anterior datei de
5 aprilie 2013), acestea urmând a-și meține regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale (inclusiv cele care stipulează anumite tranșe
sau termene de plată ori un anumit cuantum al dobânzilor aplicabile în cazul întârzierii la plată). De asemenea, aceste contracte
rămân supuse dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modificării convențiilor respective (art. 19 alin. (1) din OG
nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare).
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2. Corectarea erorilor din cuprinsul Hotărârilor CAÎL nr. 3968/12.01.2015 și nr. 3969/12.01.2015
Prin Hotărârile CAÎL nr. 3968/12.01.2015 și nr. 3969/12.01.2015 s-a reautorizat efectuarea de trageri din finanțările rambursabile contractate
de Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, de la UniCredit Țiriac Bank SA și nu de la CEC Bank SA, așa cum s-a precizat eronat în cele
două hotărâri menționate. Drept urmare, propunem corectarea acestor erori.
3. Solicitarea COMUNEI MOGOȘOAIA, județul ILFOV
Cu Cererea nr.801/19.01.2015, înregistrată sub nr.536483/20.01.2015, Comuna Mogoșoaia a depus la secretariatul CAÎL (DGTDP)
documentaţia privind autorizarea contractării unei finanţări rambursabile, în valoare de 20.000.000 lei, în vederea realizării investiţiilor publice
de interes local „Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, „Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km comuna
Mogoșoaia, jud. Ilfov” și „Achiziție de teren în suprafață de până la 100 ha pentru demararea unor proiecte de dezvoltare”.
În anexa la HCL nr.112/29.08.2014 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de până la 20.000.000 lei în vederea
finanțării unor obiective de investiții de interes local au fost aprobate următoarele sume pentru obiectivele menționate, în valoare totală de
29.184.207 lei, respectiv:
•
11.054.207 lei, pentru „Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km”;
•
5.630.000 lei, pentru „Asfaltare străzi în lungime de 8,207 km”;
•
12.500.000 lei, pentru „Achiziție de teren în suprafață de până la 100 ha pentru demararea unor proiecte de dezvoltare”.
Pentru primele două obiective de investiții au fost prezentate hotărârile de consiliul local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
însă fără anexele din care să rezulte care este valoarea totală a fiecărei investiții, iar pentru ultimul obiectiv nu există niciun document privind
aprobarea acestei achiziții.
Prezentarea acestei situații are ca scop consultarea membrilor CAÎL în vederea formulării unei adrese către solicitant privind documentele
juridice pe care Comuna Mogoșoaia trebuie să le prezinte pentru obiectivul de investiții „Achiziție de teren în suprafață de până la 100 ha
pentru demararea unor proiecte de dezvoltare”. Precizăm că, în acest moment, documentația transmisă de Comuna Mogoșoaia nu este
completă, pentru unele documente fiind necesară refacerea acestora, iar altele lipsesc.
Unitatea
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Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii
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Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
MOGOȘOAIA
JUDEŢUL ILFOV
Șos. București –
Târgoviște nr. 138.
Tel.:
021 – 351 66 92
Fax:
021 – 351 66 95

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Asfaltare străzi în
lungime de 8,207 km
com. Mogoșoaia
Asfaltare străzi în
lungime de 6,502 km
2727/536483
com. Mogoșoaia
/20.01.2015
Achiziție de teren în
suprafață de până la
100 ha pentru
demararea unor
proiecte de dezvoltare

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR
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0,00

20.000.000
trageri în
2015
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2 ani

8 ani

com.analiză în reg o finanţare
de urgență: 0,5% f rambursabilă:
com.gestiune: 0,5%Bank Austria
Creditanstalt: 5.000.000
flat / tragere
com.reanaliză: 0,5 EUR, investiții publice,
com. rescadențare 2007, 20 ani (5 ani grație)
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

