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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 05 mai 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. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
pe anul 2017, în anul 2017, 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 şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit 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: 
 

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) 

Disponibil 
trageri 
(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 

(% din limită) 

Trageri 
reautorizate în 

anul curent 
(mil. lei) 3) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)

 

2017 1.200,00 233,27 966,73 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 170,96 0,39 141,03 

2018 1.200,00   1.200,00 391,60 808,40 32,63     30,00 

2019 1.200,00   1.200,00 0,00 1.200,00 0,00       0,00 

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;        
2) 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); 
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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.  

       

 
II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată asigurării prefinanţării/ 
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare 
finanţare 

rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
EUR RON 

Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

COMUNA 
LEORDINA 
JUDEŢUL 

MARAMUREȘ 
Str. Principală nr. 

874. 
Tel./Fax: 

0262 - 364 471 
primaria_leordina@

yahoo.com 

Amenajarea văilor locale în 
vederea prevenirii 
inundațiilor din Comuna 
Leordina, jud. Maramureș  
Îmbunătățirea serviciilor de 
bază în comuna Leordina, 
jud. Maramureș; investiția 
1: „Înființare spațiu public 
de recreere în comuna 
Leordina, jud. Maramureș”, 
investiția 2: „Dotarea 
serviciului voluntar pentru 
situații de urgență în 
comuna Leordina”  
Centru local de informare 
turistică în Comuna 
Leordina și proximități 
(Bistra, Petrova, Ruscova, 
Repedea și Poienile de 
sub Munte); Dezvoltare și 
marketing turistic  
Proiect integrat de 
investiții: Înființare sistem 
de alimentare cu apă, 
rețea de canalizare și 
stație de epurare ape 

3653/563489/ 
16.01.2017 
completări 
564910/ 

16.02.2017, 
20.02.2017, 
04.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

1.000.000 
trageri în 

2017 
9 luni 111 luni 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.ramb.anticip
.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 
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Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare 
finanţare 

rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
EUR RON 

Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

uzate, înființare centru 
social pentru persoane în 
vârstă și dotarea acestuia, 
dotare cămin cultural - 
ansamblu folcloric în 
Comuna Leordina, jud. 
Maramureș  
PNDR 

 
III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată refinanțării datoriei 
publice locale: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

MUNICIPIUL 
RÂMNICU SĂRAT 
JUDEŢUL BUZĂU 
Str. N. Bălcescu nr. 

1. 
Tel.: 0238 - 561 946 
Fax: 0238 - 561 947 
primarie_rmsarat@
primariermsarat.ro 
www.primariermsar

at.ro    

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractele de credit: 
nr. 
85/8159/06.05.2005 
(335.000 euro), nr. 
186/18823/24.10.200
5 (115.000 euro), nr. 
149/14108/08.08.200
5 (147.000 euro), nr. 
74/6558/29.06.2007 
(540.000 euro), nr. 
68/6781/18.05.2006 
(600.000 lei), nr. 
120/11980/01.09.200

3674/567219/ 
12.04.2017 
completări 
567633/ 

26.04.2017 

BCR 0,00 
10.134.861 

trageri în 
2017 

- 120 luni 

ROBOR6M + 
1,10%  
 
com.acordare: 
0,2% flat 

9 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 335.000 EUR, 
investiţii de interes local, 
2005, 15 ani  
2.BCR: 147.000 EUR, 
investiţii de interes local, 
2005, 15 ani  
3.BCR: 115.000 EUR, 
investiţii de interes local, 
2005, 15 ani  
4.BCR: 600.000 lei, 
investiţii de interes local, 
2006, 15 ani  
5.BCR: 300.000 lei, 
investiţii de interes local, 
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Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

6 (300.000 lei) și nr. 
DM 64/16.10.2009 
(3.000.000 lei) 
încheiate cu BCR SA, 
nr. 2ABZ/28.08.2014 
(3.900.000 lei) 
încheiat cu 
EXIMBANK, nr. 
125/11.03.2013 
(3.900.000 lei) 
încheiat cu BC 
Carpatica1 

2006, 15 ani  
6.BCR:540.000 EUR, 
investiţii de interes local, 
2007, 15 ani  
7.BCR: 3.000.000 lei, 
investiţii de interes local, 
2009, 25 ani (5 ani 
graţie)  
8.BC CARPATICA: 
3.900.000 lei, investiţii 
de interes local, 2013, 9 
ani (2 ani graţie) 
9.EXIMBANK: 
3.692.793,64 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2014, 7 ani 
(2ani grație)  
o garanţie: 
GARANTI Bank: 
3.132.088 EUR, ADP, 
investiţii, 2011, 6 ani (1 
an grație)  

 
                                                 
1La data de 31.03.2017, soldul nerambursat al împrumuturilor care urmează a fi refinanțate este de 9.811.602,68 lei, având în vedere extrasele de cont emise de banci și 
cursul de schimb de 4,5286 lei/euro, valabil în data de 20.04.2017: 
- extras de cont contract nr.2-ABZ/28.08.2014-EXIMBANK, sold la 31.03.2017: 3.261.967,72 lei; 
- extras de cont contract nr.149/14108/08.08.2005- BCR, sold la 31.03.2017: 31.235 euro; 
- extras de cont nr.186/18823/24.10.2005 – BCR, sold la 31.03.2017: 27.250 euro; 
- extras de cont nr.74/6558/29.06.2007 – BCR, sold la 31.03.2017: 191.079 euro; 
- extras de con t nr.85/8159/06.05.2005 – BCR, sold la 31.03.2017: 71.275 euro; 
- extras de cont nr.68/6781/18.05.2006 – BCR, sold la 31.03.2017: 166.666,47 lei; 
- extras de cont nr.120/11980/01.09.2006 – BCR, sold la 31.03.2017: 90.017 lei; 
- extras de cont nr.DM 64/16.10.2009 – BCR, sold la 31.03.2017: 2.500.000 lei; 
- extras de cont nr.125/11.03.2013 – Banca Carpatica, sold la 31.03.2017: 2.340.000 lei. 
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin 
Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexa nr. 1. 
 
Cu adresa nr. 1387/07.04.2017, înregistrată la DGTDP cu nr. 567217/12.04.2017, Primăria Comunei Pietroșani din județul Teleorman 
solicită retragerea cererii nr. 1196/28.03.2017 pentru autorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 399.915 lei. 
Cererea Comunei Pietroșani figurează la nr. 15 pe Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2017, neautorizate de CAÎL la 
11.04.2017, cu suma de 399.915 lei. 
 
Anexa nr. 2 cuprinde situația tragerilor autorizate pentru a fi efectuate în anul 2017 comparativ cu situația tragerilor efectuate în trim. I 2017, 
conform raportărilor transmise de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care figurează în această situație. Astfel, din totalul tragerilor 
autorizate de 1.200 milioane lei s-au efectuat trageri în sumă de 47,711 milioane lei (3,98% din total autorizat).  
 
V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate 
prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

COMUNA 
COPĂCELE 
JUDEŢUL 

CARAȘ-SEVERIN 
Copăcele nr. 122. 

Tel./Fax: 
0255 - 510 132  

primariacopacele@
gmail.com 

Asfaltare str. Lenia, 
loc. Zorile, com. 
Copăcele, jud. Caraș-
Severin (359.300 lei) 
Asfaltare str. Slăveni, 
loc. Zorile, com. 
Copăcele, jud. Caraș-
Severin (440.700 lei) 

3670/566947/ 
05.04.2017 
completări 

20.04.2017, 
567823/ 

02.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

800.000 
trageri în 

2017 
- 180 luni 

ROBOR6M + 
4,25%  
 
com.analiză/ 
reanaliză: 0,5% 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75%  
com.gest.: 0,08% 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.neutiliz.: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 



pagina 6 din 10 
 

 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

2 

COMUNA 
CRĂCĂOANI 

JUDEŢUL NEAMȚ 
Str. Principală nr. 1. 

Tel./Fax: 
0233 - 246 003  

primariacracaoani@
yahoo.com 

www.primaria 
cacaoani.ro 

Lucrări de asfaltare 
drum comunal 
Crăcăoani - Mitocul 
Bălan de la km 7+150 
până la km 12+650, 
com. Crăcăoani, jud. 
Neamț (700.000 lei) 
Achiziționare utilaj 
multifuncțional 
(300.000 lei)  

3671/567000/ 
06.04.2017 
completări 
28.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 

1.000.000 
trageri în 

2017 
3 luni 69 luni 

ROBOR6M + 
2,49%  
 
com.analiză: 
2.500 lei 
com.gestiune: 
0,04% 
com.acordare: 
2.500 lei flat 
com.neutiliz.: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 462.149 lei, 
cofinanțare proiect 
finanțat din program 
național, OUG nr. 
2/2015, 2015, 8 ani 

3 

COMUNA DĂMUC 
JUDEŢUL NEAMȚ 
Str. Principală nr. 
611, CP 617150. 

Tel.: 0233 - 256 270 
Fax: 0233 - 256 296  

primariadamuc@ 
yahoo.com 

www.comuna 
damuc.ro 

Achiziție 
autobasculantă 
(360.000 lei) 
Achiziție excavator 
șenilat (300.000 lei) 
Achiziție teren cu 
suprafață totală de 
25.000 mp situat în 
localitatea Trei 
Fântâni, comuna 
Damuc, jud. Neamț, 
în vederea realizării 
unui campus socio-
educațional (240.000 
lei)2 

3672/567043/ 
07.04.2017 
completări 
567632/ 

26.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 

900.000 
trageri în: 

2017: 
240.000 

2018: 
660.000 

- 60 luni 

ROBOR6M + 3,3%  
 
com.analiză: 0,5% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

                                                 
2Pentru achiziție autobasculantă și achiziție excavator șenilat nu există o hotărâre a consiliului local de aprobare a oportunității acestor achiziții, Comuna Dămuc prezentând 
un Raport privind necesitatea achiziționării unor utilaje și oportunitatea în context economic, financiar și social, semnat de domnul Găină Bangău Simion, viceprimar. 
Pentru achiziția unui teren cu o suprafață totală de 25.000 mp, Comuna Dămuc a prezentat:  
•Hotărârea Consiliului Local nr. 4/30.01.2017 privind aprobarea cumparării unui teren situat în intravilanul comunei Dămuc; 
•Raportul privind necesitatea achiziționării terenurilor situate în satul Trei Fântâni și oportunitatea în context economic, financiar și social, semnat de domnul Găină Bangău 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

4 

COMUNA 
PRĂJEȘTI 

JUDEŢUL BACĂU 
Tel.: 0234 - 222 240 
Fax: 0234 - 222 242  
primariaprajesti@ 

yahoo.com 

Canalizare și stație 
de epurare în 
localitatea Prăjești, 
comuna Prăjești, jud. 
Bacău 

3673/567045/ 
07.04.2017 
completări 
567700/ 

27.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 

1.565.642 
trageri în 

2017 
12 luni 108 luni 

ROBOR6M + 
2,49%  
 
com.analiză: 
3.000 lei 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
7.828 lei 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

TOTAL 0,00 

4.265.642 
trageri în: 

 2017: 
3.605.642 

2018: 
600.000  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Simion, viceprimar; 
• proiectul „Sat Trei Fântâni, Comuna Dămuc, Județul Neamț”,în care se menționează faptul că terenul respectiv urmează să fie concesionat către Asociația Juvenala, pe o 
perioadă de 49 de ani, pentru construirea (amplasarea) unui Campus Socio-Educațional.  
Din documentele prezentate rezultă o neconcordanță între prețul de cumparare a terenului, de 240.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr.4/30.01.2017 și  valoarea terenului 
stabilită la suma de 225.000 lei, conform Raportului de evaluare, întocmit de SC Eval Consulting SRL. 
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VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 
1.JUDEȚULPRAHOVA 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.592/08.06.2007 a fost avizată contractarea de către Județul Prahova a unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 
40.000.000 euro, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean.În baza acestei hotărâri, Consiliul Județean Prahova a încheiat cu 
Banca Comercială Română S.A., Contractul de credit – Linie de finanțare nr.264/17438/ 19.07.2007, în limita unui plafon de 39.500.000 euro. 
 
Cu Notificarea nr.8264/25.04.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.30.697/27.04.2017, Consiliul Județean Prahova aduce la 
cunoștința CAÎL faptul că, în urma renegocierii condițiilor contractuale stipulate în contractul de credit sus-menționat, s-a convenit diminuarea 
marjei de dobândă de la Euribor 1M+4,15 p.p./an la Euribor 1M+2,5 p.p./an, valoarea finanțării rambursabile rămânând neschimbată. În acest 
sens, în data de 03.04.2017 a fost încheiat Actul adițional nr.264/17438/K.Totodată, prin Notificarea transmisă, Consiliul Județean 
Prahovaaduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.52/30.03.2017 privind diminuarea marjei de dobândă la 
Contractul de credit – Linie de finanțare nr.264/17438/ 19.07.2007 încheiat cu Banca Comercială Română. 
 

2.ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚULTIMIȘ 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3638/10.07.2014, Orașul Recaș a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 6.750.000 lei, 
de la EXIMBANK SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.  
 
Cu Notificarea nr. 4016/16.03.2017, completată cu nr. 5770/11.04.2017, Primăria Orașului Recaș aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr. 
36/31.01.2017, modificată prin HCL nr. 137/10.04.2017 privind actualizarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 36/2017, a fost aprobată modificarea listei 
investițiilor publice care se finanțează din împrumutul sus-menționat, prin modificarea sumelor alocate pe obiective de investiții în vederea 
introducerii unuia nou. De asemenea, prin HCL nr. 38/2017 a fost aprobată realocarea sumei de 223.501,40 lei din finanțarea rambursabilă în 
valoare de 6.750.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiții nou introdus în listă, respectiv „Asfaltare străzi interioare Recaș: str. Lucian 
Blaga, str. Clopotului și str. George Coșbuc (între strada Bachus și str. Răsăritului), respectiv străzile 5, 6 și 7 din proiectul tehnic Asfaltare 
străzi interioare Recaș”. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.  
 
3.ORAȘULZĂRNEȘTI, JUDEȚULBRAȘOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4827/02.03.2016a fost avizată contractarea de către Orașul Zărneștia unei finanţări rambursabile, în valoare de 
10.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Zărnești a încheiat cu 
EximBank România contractul de credit de investiții nr.6-ABV din data de 10.03.2016. 
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Cu Notificarea nr.4940/10.04.2017, Primăria Orașului Zărnești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/05.04.2017, 
prin care Consiliul Local al Orașului Zărnești a aprobat prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2017, din creditul bancar în 
valoare de 10.000.000 lei, contractat de la CEC BANK S.A..În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Zărnești a prezentat 
următoarele documente: 

• Hotărârea Consiliului Local nr.95 din 05.04.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de tragere a sumei de 1.000.000 lei din 
finanțarea rambursabilă în valoare de 10.000.000 lei, conform contractului de credit nr.6 – ABV din data de 10.03.2016 – EXIMBANK 
Agenția Brașov, până la data de 15.12.2017; 

• Actul adițional nr.2/27.04.2017 la contractul de credit nr.6-ABV din data de 10.03.2016, modificat și completat prin Actul adițional 
nr.1/12.12.2016, semnat în data de 27.04.2017. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
VII. Diverse 
 
1. Solicitarea Orașului Fierbinți–Târg din județul Ialomița, transmisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița / 
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică 
 
În baza prevederilor OUG nr.46/2015, cu modificările și completările ulterioare, Orașul Fierbinți–Târg din județul Ialomița a contractat un 
împrumut din venituri din privatizare, în valoare de 11.031.779 lei, pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului finanțat din 
fonduri externe nerambursabile, din perioada de programare 2007–2013, „Înființare și modernizare Școala de Arte și Meserii”. Menționăm că 
suma de 11.031.779 lei a fost virată Orașului Fierbinți–Târg în data de 24.12.2015, în baza Convenției nr. 549559/4770/2015. 

 
Cu adresa nr. ILG–STZ 3384/2017, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița / Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică 
transmite cererea Primăriei Orașului Fierbinți–Târg nr.2511/05.04.2017, prin care solicită lămuriri privind utilizarea disponibilului rămas din 
împrumut după finalizarea proiectului de investiții sus-menționat, pentru unele lucrări adiacente acestuia, dar care nu au fost incluse în proiect.  
 
În legătură cu solicitarea Orașului Fierbinți–Târg, precizăm următoarele: 

• în actele normative în baza cărora a fost acordat împrumutul Orașului Fierbinți-Târg nu este reglementat un mecanism privind 
posibilitatea de modificare a listei obiectivelor de investiții, prin redistribuire de sume sau introducerea unor noi obiective; 

• împrumutul trebuie folosit exclusiv în scopul pentru care a fost contractat; 
• finanțarea obiectivelor de investiții menționate de Primăria Orașului Fierbinți–Târg se poate face, pe lângă veniturile proprii ale bugetului 

local, din surse atrase, respectiv împrumuturi contractate de pe piața financiar-bancară, în condițiile legii; 
• în scopul evitării plății, din bugetul local, unor costuri suplimentare determinate de dobânda aferentă împrumutului în valoare de 

11.031.779 lei, considerăm că suma rămasă din împrumut trebuie returnată Trezoreriei Statului. 
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2. Solicitarea Primăriei Orașului Cîmpeni din județul Alba 

 
Prin adresanr.5323/24.04.2017, Primăria Orașului Cîmpeni aduce la cunoștința CAÎL intenția de a achiziționa un camion 6x6 cu benă trilaterală 
cu sărăriță și plug, prin contractarea unei finanțări rambursabile interne de tip leasing financiar, în valoare de 168.300 euro, și solicită precizări 
referitoare la plafoanele de contractare și de trageri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.884/2016 și Legea nr.5/2017.În plus, precizează că 
data limită a ofertei câștigătoare, în urma licitației privind achiziția utilajului mențonat, este de 13.06.2017. 


