COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 02 martie 2016, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1130, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2016 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2016 – 2018:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2016, în anul 2016, 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 2016 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 şi Hotărârea Guvernului nr. 250/2015 privind
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, 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:
Trageri
autorizate
(mil.lei) 3)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
835,85
2016
1.200,00
1.200,00
197,78
2017
7,25
2018
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

364,15
1.002,22

Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Autorizări
trageri
(% din limită)
69,65
16,48

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
206,47

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
0,00
373,92

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 2016, de 4,44
lei/euro şi 3,93 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 2016), 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
2016, 2017 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 2016), elaborată de CNP.
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II. Analiza următoarelor cereri 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:

Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA
COLELIA
JUDEŢUL
IALOMIȚA
Str. Brutăriei nr. 45.
Tel.: 0243 - 247 674
Fax: 0243 - 247 505
primariacolelia@
yahoo.com
www.colelia.judetul
ialomita.ro
COMUNA ȘINCAI
JUDEŢUL MUREȘ
Str. Principală nr.
156, CP 547595.
Tel./Fax:
0265 – 427 201
sincai@cjmures.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

Înființare și dotare
serviciu de
salubritate
PNDR

3496/537499/
11.02.2016
completări
537677/
15.02.2016,
22.02.2016

Banca
Transilvania1

Modernizarea
infrastructurii de
bază în comuna
Șincai, județul Mureș
PNDR

3501/538023/
25.02.2016

Banca
Transilvania

TOTAL

1

Data
depunerii
documentaţiei

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

0,00

5 luni

1 lună

0,00

949.240
trageri în
2016

7 luni

1 lună

com.analiză: 1% flat
com.ramb.anticip.: 1%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile:
1.MFP: 139.312 lei,
achitare plăți
restante OUG
3/2013, 2013, 3 ani
2.Țiriac Leasing:
78.453,21 lei,
programul Rabla
2013, 2013, 5 ani

ROBOR6M + 4,5%

1.366.588
trageri în
2016

Contracte, însumând 417.348 lei, semnate în 04.02.2016, cu clauze suspensive pentru efectuarea tragerilor
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Comisioane

ROBOR6M + 4,5%

417.348
trageri în
2016

0,00

Rata dobânzii

NU
com.analiză: 1% flat

III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea garantării de finanţări rambursabile interne, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

1

2

2

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
CONSTANŢA
JUDEŢUL
CONSTANŢA
Bd. Tomis nr. 51,
CP 900725.
Tel.: 0241 - 488 128
Fax: 0241 - 488 193
www.primariaconstanta.ro

MUNICIPIUL
TURDA
JUDEŢUL CLUJ
Piaţa 1 Decembrie
1918 nr. 28.
Tel.: 0264 - 313 160
Fax: 0264 - 317 081
primaria@
primturda.ro
www.primturda.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Construire unități
locative modulare în
municipiul Constanța
și lucrări tehnicoedilitare aferente
Campus Social Henri
Coandă, str.
Ștefăniță Vodă –
zona II
avalizare BO emise
de RA Exploatarea
Domeniului Public și
Privat Constanța
Reabilitare și
modernizare Hotel
Potaissa Turda
(2.300.000 lei)
Dotări Hotel Potaissa
Turda (450.000 lei)
Achiziționarea de
aparatură și mobilier
necesare Bazei de
tratament (250.000
lei)
garantare credit SC
Turda Salina Durgău
SA, suplimentat de
la 8.487.634,64 lei la
11.487.634,64 lei2

Data
depunerii
documentaţiei

3492/536706/
21.01.2016
completări
537706/
16.02.2016,
25.02.2016

3497/537676/
15.02.2016

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

asocierea
SC ABC
VAL SRL –
SC HOUSE
CONSULT
SRL

0,00

RON

39.175.893

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

30 luni

Perioada de
rambursare

24 luni
2018 –
2019

Rata dobânzii

Comisioane

costuri incluse în
valoarea finanțării
rambursabile

ROBOR1M + 2,25%
CEC BANK

0,00

3.000.000

-

144 luni
com.gestiune: 1% flat

Act adițional nr. 4/30.10.2015 privind suplimentarea facilității de credit cu suma de 3.000.000 lei.

pagina 3 din 13

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile:
1.SC SHAPIR
STRUCTURES SRL:
37.100.513 EUR,
reabilitare tramă
stradală, 2012, 7 ani
(3 ani graţie)
2.BRD-GSG:
68.000.000 lei,
investiții publice,
2013, 4 ani
3 finanţări
rambursabile:
1.DEXIA: 9.000.000
EUR, investiţii, 2008,
20 ani (2 ani graţie)
2.CEC BANK:
25.523.118 lei,
investiţii, 2012, 15
ani (3 ani graţie)
3.CEC BANK:
8.842.069 lei,
garantat SC Turda
Salina Durgău SA,
2012, 15 ani (3 ani
graţie)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator

TOTAL

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

EUR

RON

0,00

42.175.893

Rata dobânzii

Perioada de
rambursare

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafonului de
trageri aprobat prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.
V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate
prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR3M +
1,2%

1

2

ORAȘUL ZĂRNEȘTI
JUDEȚUL BRAȘOV
Str. Mitropolit Ioan
Mețianu nr. 1.
Tel.: 0268 – 515 777
Fax: 0268 – 222 012
primaria@primariazarnesti.ro
www.primariazarnesti.ro

Amenajare centru
pietonal în orașul
Zărnești
Reabilitare străzi din
orașul Zărnești:
Crivina, Curmăturii,
Digului, Bratu Baiu și
Salciei
Reabilitare strada
Prundului, oraș
Zărnești

3440/548710/
02.12.2015
completări
549255/
14.12.2015,
549759/
23.12.2015,
538161/
29.02.2016

EXIMBANK

0,00

10.000.000
trageri în
2016

12 luni

108 luni

COMUNA
MĂRĂCINENI
JUDEŢUL ARGEȘ

Modernizare drumuri,
comuna Mărăcineni,
județul Argeș

3494/536863/
27.01.2016
completare

CEC BANK

0,00

5.500.000
trageri în
2016

12 luni

108 luni
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com.acordare:
0,25% flat
com.admin.:
0,1%
com.
reeșalonare/
refinanțare:
0,5% flat
com.analiză
modificări de
condiții inițiale:
0,2% flat
ROBOR3M +
4,5%

2 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 10.000.000 lei,
investiții, 2005, 21 ani (4
ani graţie)
2.CEC Bank: 7.000.000
lei, investiții, 2012, 16
ani (1 an graţie)

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank: 5.000.000

Nr.
crt.

3

4

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Tel./Fax:
0248 – 278 893
primarie@
maracineni.
cjarges.ro
www.comuna
maracineni.ro

Reabilitare și
modernizare prin
asfaltare: strada 10,
strada Trandafirilor și
strada Vile, comuna
Mărăcineni, județul
Argeș

COMUNA
MĂGURELE
JUDEŢUL
PRAHOVA
Sat Măgurele nr.
226.
Tel.: 0244 – 217 701
Fax: 0244 - 217 401
primarie@magureleph.ro
www.magurele-ph.ro

Achiziție
buldoexcavator
leasing financiar

ORAȘUL BALȘ
JUDEŢUL OLT
Str. Nicolae
Bălcescu nr. 14.
Tel.: 0249 – 450 145
Fax: 0249 – 450 140
www.bals.ro

Modernizare și
reabilitare străzi în
orașul Balș, jud. Olt
Construire adăpost
câini fără stăpân, oraș
Balș, jud. Olt
Construire șarpantă
clădire Colegiul
Tehnic Balș, oraș
Balș, jud. Olt

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

3502/538024/
25.02.2016

Comisioane
com.analiză în
regim de
urgență: 0,4%
flat
com.gestiune:
0,025%
com.acordare:
0,25%
com.reanaliză:
0,25%
com.
restructurare:
0,7%
com.
reeșalonare/
rescadențare:
0,35%

26.02.2016

3498/537746/
17.02.2016
completări
29.02.2016

Rata dobânzii

GARANTI
LEASING

EXIMBANK

86.400
trageri în
2016

0,00

0,00

7.000.000
trageri în
2016
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-

48 luni

EURIBOR6M +
6%

ROBOR1M +
1,3%

12 luni

108 luni
com.acordare:
0,25% flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare
lei, investiții publice,
2016, 10 ani (1 an
graţie)

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 703.000 EUR,
investiții publice de
interes local, 2007, 12
ani (4 ani graţie)

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank: 5.000.000
lei, proiecte FEN, 2012,
10 ani (29 luni graţie)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

TOTAL

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

86.400
trageri în
2016

22.500.000
trageri în
2016

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4112/08.06.2015, Municipiul Târgoviște a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
18.571.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5
Domeniul Major de Intervenție 5.2, proiectul „Complex Turistic de Natație Târgoviște”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeană. În baza hotărârii menționate, Municipiul Târgoviște a încheiat cu CEC Bank, în data de 16.06.2015, contractul de credit
nr.RQ15060720757337.
Cu Notificarea nr. 4321/12.02.2016, Municipiul Târgoviște aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.310/09.12.2015 s-a
aprobat prelungirea până la data de 30.06.2016 a termenului de tragere a finanțării rambursabile de la CEC Bank S.A., conform contractului de
credit nr. RQ15060720757337 aferent proiectului sus-menționat. În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Târgoviște a prezentat:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 310/09.12.2015 privind prelungirea termenului de tragere a finanțării rambursabile de la CEC Bank S.A.,
conform contractului de credit ne.RQ15060720757337 din data de 16.06.2015;
- proiectul actului adițional nr. 1 la contractul de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene
nr.RQ15060720757337/16.06.2015 pentru prelungirea perioadei de tragere până cel târziu la data de 30.06.2016;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/19.02.2015 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Târgoviște pentru a îndeplini
atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
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Prin Hotărârile CAÎL nr. 3791/05.11.2014 și nr. 4121/08.06.2015 a fost avizată contractarea a două finanţări rambursabile, prima în valoare de
54.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și a doua în valoare de
25.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, pentru proiectul „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune
clădire Piața Eroilor, nr.1 A”. În baza hotărârilor menționate, Municipiul Ploiești a încheiat cu C.E.C. Bank S.A., contractul linie de credit nr.
RQ14091260716289/08.09.2014, în valoare de 79.000.000 lei.
Cu Notificarea nr. 002666/05.02.2015, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.47/01.02.2015 privind aprobarea
bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016 și estimări pe anii 2017 - 2019. Prin adoptarea acestei hotărâri, la art. 4, conform Anexei nr.
4, a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din creditul sus-menţionat, prin redistribuirea în anul 2016 a sumei de
2.368,96 mii lei, rămasă neutilizată în anul 2015, valoarea împrumutului autorizat rămânând neschimbată. Prin urmare, a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiții, după cum urmează:
- se alocă în anul 2016 suma de 458,30 mii lei pentru obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest - Centru de excelență
în afaceri pentru tineri întreprinzători”;
- suma de 626,94 mii lei se alocă în anul 2016 pentru obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de
acces și a rețelelor edilitare specifice”;
- suma de 1.000 mii lei se alocă în anul 2016 pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de
semnalizare și automatizare – etapa II: B-dul Republicii – Bucla Vest”;
- suma de 283,72 mii lei se alocă în anul 2016 pentru obiectivul de investiții „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest
și Platforma industrială Brazi”.
3. MUNICIPIUL LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3437/21.01.2014, Municipiul Lugoj a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 22.500.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii menționate, Municipiul Lugoj a încheiat contractul de credit nr.
179/25.02.2014 cu Intesa Sanpaolo Bank.
Cu Notificarea nr. 10778/12.02.2016, cu completările ulterioare, Primăria municipiului Lugoj a transmis în atenția CAÎL o copie a HCL nr.
28/01.02.2016 privind aprobarea prelungirii cu doi ani a perioadei maxime de utilizare a creditului contractat cu Intesa Sanpaolo Bank. Prin
hotărârea menționată se aprobă atât prelungirea perioadei de grație, cât și a perioadei de rambursare a creditului cu doi ani. În sprijinul
notificării, Primăria Municipiului Lugoj a transmis și o copie a proiectului Actului adiţional nr. 1, precum și noul grafic estimativ de rambursare, în
baza căruia primăria a actualizat situațiile privind serviciul datoriei publice și calculul gradului de îndatorare. Conform situațiilor transmise de
primărie, gradul de îndatorare respectă limita de îndatorare a bugetului local prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu completările și modificările ulterioare.
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4. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 30.000.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 3878/03.02.2016, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în
lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform HCL nr. 13/27.01.2016 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii unora dintre obiectivele de investiții, includerii în lista
obiectivelor de investiții a altora noi și a redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă pentru realizarea acestora, după cum urmează:
• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 712.628 lei;
• Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 662.000 lei;
• Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 797.055 lei;
• Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 9.543.258 lei;
• Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva – 8.699.041 lei;
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 140.000 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 88.501 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 55.930 lei;
• Modernizare strada Cozia – 88.123 lei;
• Modernizare strada Alunului - 424.600 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 500.000 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturului, Deva – 300.000 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Șurianu, Deva – 457.000 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 300.000 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 546.188 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 356.756 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 304.074 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 520.002 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 297.212 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 536.498 lei;
• Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.011 lei;
• Pod acces între incinta III și II Cetate Deva – 290.000 lei;
• Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi – în municipiul Deva – 85.000 lei;
• Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru – 300.000 lei;
pagina 8 din 13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenajare scări Str. Parângului – 115.000 lei;
Modernizare drum acces la Capela „Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 162.000 lei;
Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci – 300.000 lei;
Amenajare parcare Bl. C – cartier Progresu din municipiul Deva – 60.743 lei;
Amenajare parcare Aleea Păcii din municipiul Deva – 94.128 lei;
Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva – 117.695 lei;
Amenajare parcare Str. Salcâmilor din municipiul Deva – 152.010 lei;
Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 din municipiul Deva – 76.547 lei;
Reabilitare scări pe Al. Teilor – 307.000 lei;
Amenajare scări pe Al. Crișului – 303.000 lei;
Bloc locuințe sociale – 1.300.000 lei.

Pentru obiectivele sus-menționate au fost transmise hotărârile Consiliului Local de aprobare a documentațiilor tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici/valorii estimate a lucrărilor de investiții, cu excepția obiectivului de investiții Bloc locuințe sociale, pentru a cărui
realizare a fost alocată suma de 1.300.000 lei din finanțarea rambursabilă în valoare totală de 30.000.000 lei. Referitor la acest obiectiv, a fost
transmisă HCL nr. 88/29.02.2016 privind aprobarea comisiei de negociere în vederea cumpărării unui „Bloc cu locuințe sociale” - imobilul
înscris în extrasul de Carte Funciară nr. 62009 Deva, format din teren cu construcție P+4, situat în Deva, Aleea Streiului nr. 24.
Față de cele de mai sus, precizăm următoarele:
1. conform prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
„obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai
dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării
cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale”;
2. conform prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 46 din Legea nr. 273/2006, cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) – achiziții de imobile –
se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal de credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente
referitoare la necesitatea, oportunitatea şi alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative
odată cu bugetul local;
3. Primăria Municipiului Deva nu a transmis nicio hotărâre a autorității deliberative din care să rezulte aprobarea oportunității/necesității
achiziției unui bloc pentru locuințe sociale și nici de aprobare a valorii de achiziție stabilită prin raportul de evaluare;
4. Municipiul Deva nu poate utiliza suma de 1.300.000 lei până când nu va transmite clarificări privind obiectivul de investiții Bloc locuințe
sociale (inclusiv hotărârea consiliului local de modificare a listei de investiții în care să figureze exact destinația sumei de 1.300.000 lei,
respectiv Achiziție Bloc locuințe sociale) și toate documentele prevăzute de Legea nr. 273/2006, la capitolul privind investițiile publice.
5. MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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În baza prevederilor OUG nr. 46/2015, Municipiul București a contractat un împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 248.000.000 lei,
pentru asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece (deconturi estimate pentru lunile
octombrie, noiembrie și decembrie 2015). Menționăm că suma de 248.000.000 lei a fost virată Municipiului București în data de 14.12.2015, în
baza Convenției nr. 549101/5205/2015.
Cu adresa nr. 1248/22.02.2016, Primăria Municipiului București a comunicat că din împrumut a fost utilizată numai suma de 215.937.637,70 lei
(deconturi efective pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2015), înregistrându-se economii în valoare de 32.062.362,30 lei și întreabă
CAÎL dacă economiile pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de la începutul anului 2016 pentru asigurarea furnizării energiei
termice în sezonul rece.
Precizăm că în actul normativ în baza căruia a fost acordat împrumutul Municipiului București nu este reglementat un mecanism privind
redistribuirea economiilor rezultate pentru altă destinație decât cea pentru care a fost autorizată contractarea împrumutului, în cazul
Municipiului București destinația fiind asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece
(deconturi estimate pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2015), sumele neutilizate din împrumut urmând a fi restituite Ministerului
Finanțelor Publice.
6. JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3663/11.08.2014 a fost avizată contractarea de către Judeţul Alba a unei finanţări rambursabile, în valoare de
20.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Judeţul Alba, prin Consiliul Județean Alba, a încheiat cu INTESA
SANPAOLO BANK SA, Contractul de credit nr.48/21.08.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.2577/II/B/b/6/15.02.2016, Consiliul Judeţean Alba aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ nr.19/28.01.2016 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în
valoare de maxim 20.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin diminuarea
cu suma de 161.825,96 lei a valorii alocate proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa” și
distribuirea acesteia, pentru obiectivul de investiții „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba” . Astfel, lista obiectivelor de
investiţii va avea următoarea structură:
• Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Romana, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii
Rahău, județul Alba, în valoare de 1.284.984,53 lei;
• Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, prin POS Mediu, în valoare de
3.738.174,04 lei;
• Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba, prin POS Mediu, în valoare de 14.976.841,43 lei.
7. MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC, JUDEȚUL COVASNA
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Prin Hotărârea CAÎL nr. 3493/19.02.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Târgu Secuiesc a unei finanţări rambursabile, în
valoare de 2.750.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Amenajare sit industrial în municipiul Tîrgu Secuiesc pe platforma
unei foste fabrici de prelucrare şi industrializare a lemnului”, derulată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. În baza acestei hotărâri,
Municipiul Târgu Secuiesc a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanţate din fonduri europene
nr.RQ14018301672379/20.03.2014 .
Cu Notificarea nr. 2052/26.01.2016, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.12/28.01.2016
privind modificarea și completarea HCL nr.26/2014 cu privire la condițiile de aprobare și derulare ale finanțării rambursabile interne aprobat
prin HCL nr. 65/2013, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere a finanţării contractate de la CEC Bank S.A., până la data de
30.06.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Târgu Secuiesc a prezentat următoarele documente:
• HCL nr. 12/28.01.2016 privind modificarea și completarea HCL nr. 26/2014 cu privire la condițiile de aprobare și derulare
ale finanțării rambursabile interne aprobat prin HCL nr. 65/2013;
• proiectul de act adiţional la Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanţate din fonduri europene
nr.RQ14018301672379/20.03.2014, de la CEC Bank S.A..
8. COMUNA MOGOȘ, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4469/29.09.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Mogoș a unei finanţări rambursabile, în valoare de
818.914 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local „Înființare centru local de informare și promovare turistică Mogoș (inclusiv
refugiu turistic Valea Barnii)” și „Modernizare drum de exploatație agricolă din DJ 107I - Dealul Buteștilor, comuna Mogoș, județul Alba”, prin
Programul Național de Dezvoltare Rurală România. În baza acestei hotărâri, Comuna Mogoș a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul de
credit de investiții pentru proiecte finanţate din fonduri europene nr.RQ15070360765997/22.10.2015.
Cu Notificarea nr. 211/04.02.2016, Primăria Comunei Mogoș aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.7/01.02.2016 privind
prelungirea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 320.000 lei, prin care a fost aprobată
prelungirea termenului finanțării rambursabile contractate de la CEC Bank S.A., până la data de 31.12.2016, pentru un sold în valoare de
320.000 lei. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Mogoș a prezentat următoarele documente:
• HCL nr. 7/01.02.2016 privind prelungirea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare
de 320.000 lei;
• Actul adiţional nr. 2/30.12.2015 la Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanţate din fonduri europene
nr.RQ15070360765997/22.10.2015, de la CEC Bank S.A., în care se precizează că termenul facilității de credit se
prelungește până la data de 30.06.2016.
9. COMUNA SĂLACEA, JUDEȚUL BIHOR
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Prin Hotărârea CAÎL nr. 4403/21.09.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Sălacea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.250.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Proiect integrat: Modernizare și asfaltare străzi, renovare clădire pentru
înființare centru de îngrijirea copiilor tip „After school” în localitatea Sălacea, dotare cămin cultural, localitatea Otomani, comuna Sălacea,
județul Bihor”, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală România. În baza acestei hotărâri, Comuna Sălacea a încheiat cu OTP BANK
ROMÂNIA S.A., Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr.C22002015017833/24.09.2015.
Cu Notificarea nr. 600/23.02.2016, Primăria Comunei Sălacea aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.17/22.02.2016 privind
aprobarea prelungirii maturității creditului în valoare de 1.250.000 lei, contractat de la OTP Bank România, conform HCL nr.35/2015, prin care
a fost aprobată prelungirea maturității finanțării rambursabile contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., până la data de 22.07.2016. În
vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Sălacea a prezentat următoarele documente:
• HCL nr. 17/22.02.2016 privind aprobarea prelungirii maturității creditului în valoare de 1.250.000 lei, contractat de la OTP
Bank România, conform HCL nr.35/2015;
• proiectul de act adiţional nr. 1 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene)
nr.C22002015017833/24.09.2015, de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., în care se precizează că termenul facilității de credit
se prelungește până la data de 22.07.2016, cu dată limită de tragere 30.03.2016.
10. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1724/10.09.2010, Comuna Tomești a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții (AAPL)
nr.448/31.12.2010, în valoare de 600.000 lei.
Cu adresa nr. 1508/03.02.2016, Primăria Comunei Tomești informează CAÎL despre faptul că acest împrumut a fost garantat cu un teren. Pe
acest teren se dorește construirea unei grădinițe cu două săli de clasă, iar primăria intenționează scoaterea acestui teren de sub gaj și
instituirea gajului pe un alt teren. Primăria Comunei Tomești solicită un punct de vedere privind necesitatea obținerii avizului CAÎL pentru
schimbarea gajului.
Conform documentelor primare deținute de Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP),
la momentul încheierii contractului de credit nu a fost instituit gajul menționat, ci ulterior prin Actul adițional nr. 1/07.01.2011, pentru care nu a
fost solicitat niciun punct de vedere al CAÎL sau al direcției de specialitate.
În vederea clarificării aspectelor semnalate de Comuna Tomești, a fost solicitat punctul de vedere al Direcției Generale de Sinteză a Politicilor
Bugetare din MFP, care precizează următoarele:
• potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din HG nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare, CAÎL autorizează finanţările
rambursabile care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică
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•

•

locală, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate şi în
limita cărora se pot efectua plăţi, cu încadrarea în limitele anuale, în condiţiile legii;
totodată, în conformitate cu prevederile art.63 alin.(1) din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
împrumuturile contractate de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele contractate de operatorii economici şi de
serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de către acestea prin veniturile proprii prevăzute la art.5 alin.(1)
lit.a) din același act normativ;
faptul că împrumutul contractat a fost garantat de către Comuna Tomești cu un teren, potrivit Actului aditional nr.1/2011 la
Contractul de credit nr.448/2010, iar intenția de a schimba gajul se va realiza tot printr-un act aditional la respectivul
contract, această garanție excede cadrului legal, iar MFP nu are atribuții în a interveni în relațiile contractuale dintre părți.

VII. Diverse
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