
pagina 1 din 4 
 

 

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 06 iulie 2016, care se va desfăşura la sala 417, etaj 2, ora 1100, 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 – 2019: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar 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 – 2018, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 şi Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, 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:  

Cofinanţare fonduri UE 
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) 

Contractări
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3) 

2016 1.200,00        399,34 800,66 1.200,00     1.200,00         0,00 100,00 362,39 145,49 659,67 
2017 1.200,00   1.200,00        349,33     850,67   29,11    
2018 1.200,00   1.200,00         57,05  1.142,95    4,75    
2019               0,15      

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016;         
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 4,46 
lei/euro şi 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 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 (4,44 lei/euro, 4,00 lei/dolar) și 2018 (4,42 lei/euro, 3,98 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2016 (aprilie 2016), elaborată de CNP.      
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II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată asigurării 
prefinanţării/cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană: 
 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţa-
tor 

 EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare 

COMUNA 
TĂURENI 

JUDEŢUL MUREȘ 
Sat Tăureni nr. 256. 

Tel./Fax: 
0265 - 433 712 

taureni@cjmures.ro 
www.primaria 

taureni.ro 

Prima înființare a 
rețelei publice de apă 
uzată, prima înființare 
a rețelei publice de 
apă potabilă, 
modernizare străzi 
secundare, prima 
înființare grădiniță cu 
program prelungit și 
modernizare cămin 
cultural în comuna 
Tăureni, județul 
Mureș 
PNDR1 

3562/542880/ 
27.06.2016 

Banca 
Transil-
vania 

0,00
800.000 

trageri în 
2016 

8 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4%  
 
com.analiză: 
0,75% flat  
com.ramb.anticip.: 
1%, în cazul refin. 
de la altă bancă 

NU 

 
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de 
trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015 sau sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă. 
 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate 
prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în următorul tabel: 
                                                 
1 Prin Hotărârea CAÎL nr. 4330/07.09.2015 s-a avizat favorabil contractarea de către Comuna Tăureni a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 800.000 lei pentru 
realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, proiectul „Prima înființare a rețelei publice de apă uzată, 
prima înființare a rețelei publice de apă potabilă, modernizare străzi secundare, prima înființare grădiniță cu program prelungit și modernizare cămin cultural în comuna 
Tăureni”. Întrucât Comuna Tăureni solicită autorizarea unei finanțări rambursabile în valoare de 800.000 lei pentru finanțarea aceluiași proiect, pentru care s-a obținut 
autorizarea prin Hotărârea CAÎL nr. 4330/2015, s-a solicitat o notă justificativă din partea comunei. Cu adresa nr.1885/01.07.2016, Comuna Tăureni precizează că a 
renunțat la împrumutul în valoare de 800.000 lei, aprobat anterior prin Hotărârea CAÎL nr.4330/2015, din vina exclusivă a constructorului, care, din cauza unor dificultăți 
financiare și a deficiențelor în ceea ce privește respectarea graficului de lucrări, a întârziat și s-a ajuns la imposibilitatea finalizării proiectului integrat sus-menționat. 
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Valoare finanţare 

rambursabilă 
Perioada de 

finanţare Rata dobânzii 
Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

1 

COMUNA DIOSIG   
JUDEȚUL BIHOR 

Str. Livezilor nr. 32.   
Tel./Fax: 

0259 – 350 196 
primaria.diosig@ 

cjbihor.ro 
www.diosig.ro 

Reabilitarea și 
extinderea rețelei de 
alimentare cu apă în 
localitatea Diosig, 
comuna Diosig, jud. 
Bihor (PNDL) 

3507/538300/ 
03.03.2016 
completări 
539132/ 

22.03.2016, 
540006/ 

13.04.2016, 
540869/ 

05.05.2016, 
541741/ 

27.05.2016, 
542207/ 

08.06.2016, 
30.06.2016  

OTP BANK 0,00
2.384.515 
trageri în 

2016 
6 luni 20 luni 

ROBOR3M + 
2,75%   
 
com.acordare: 
0,85% flat 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 1.848.242 lei, 
OUG 2/2015, 2015, 
15 ani 

2 

COMUNA EZERIȘ   
JUDEȚUL CARAȘ-

SEVERIN 
Localitatea Ezeriș 

nr. 1.    
Tel.: 0255 - 235 301 
Fax: 0372 - 872 715 

primaria.ezeris@ 
yahoo.com 

www.primaria 
ezeris.ro 

Amenajare Centru 
Civic Soceni, comuna 
Ezeriș  
Construire clădire 
remiză pompieri 
Ezeriș, comuna 
Ezeriș 

3559/542430/ 
14.06.2016 
completări 

24.06.2016, 
30.06.2016  

CEC BANK  0,00
346.000 

trageri în 
2016 

1 lună 83 luni 

6,34%  
 
com.analiză: 
0,5% flat (max. 
3.000 lei) 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.neutiliz.: 
0,5% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 
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Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

3 

ORAŞUL TITU 
JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 
Str. Pictor N. 

Grigorescu nr. 1, CP 
135500. 

Tel.: 0245 - 651 095 
Fax: 0245 - 651 097 
primariatitu@yahoo.

com 
www.primariatitu.ro 

Reabilitare termică 
locuințe colective 

3561/542808/ 
23.06.2016 
completări 
01.07.2016 

EXIMBANK 0,00

5.000.000 
trageri în: 

2016: 
2.500.000 

2017: 
2.500.000 

24 luni 96 luni 

ROBOR1M + 
0,75%  
 
com.acordare: 
0,2%  
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.refin.: 3% 
com. 
reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 
0,7% 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 3.000.000 lei, 
investiţii publice, 
2006, 12 ani (2 ani 
graţie) 
2.CEC Bank: 
5.000.000 lei, 
reabilitare termică 
locuințe colective, 
2014, 12 ani (2 ani 
grație) 
3.MFP: 1.512.000 lei, 
OUG 2/2015 – 
cofinanțare program 
național, 2015, 112 
luni  

TOTAL 0,00

7.730.515 
trageri în: 

2016: 
5.230.515 

2017: 
2.500.000  

 
 
 


