COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 07 aprilie 2015, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1100, 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
1.062,43
1.200,00
137,57
827,29
2015
800,00
1.200,00
101,87
2016
4,52
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

372,71
1.098,13

68,94
8,49

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
185,54

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
216,23
1.246,71
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 4,46
lei/euro şi 3,88 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 2015), 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 iarnă 2015 (februarie 2015), elaborată de CNP.
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II.

Nr.
crt.

1

2

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul
următor:

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
STROEȘTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. Principală, CP
247665.
Tel.: 0250 - 866 178
Fax: 0250 - 866 189
primariastroesti@
yahoo.com

JUDEŢUL BIHOR
Str. Parcul Traian
nr. 5, Oradea.
Tel.: 0259 - 410 181
418 809
Fax: 0259 - 441 410
registratura@
cjbihor.ro
www.cjbihor.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M +
2,9%
Dotarea serviciului
public în comuna
Stroești, jud. Vâlcea
Îmbunătățirea serviciilor
în comuna Stroești, jud.
Vâlcea
PNDR

Obiective de investiții
publice de interes
județean care
beneficiază de FEN, cf.
HCJ Bihor nr.
37/31.03.2014:
1.Extindere și
modernizare suprafețe
aeroportuare la
Aeroportul Oradea
(beneficiar: RA
Aeroportul Oradea) POS
Transport
2.Sistem de
management integrat al
deșeurilor în județul

2706/544938
/08.12.2014
completări
30.03.2015

2766/538425
/16.03.2015
completări
20.03.2015,
01.04.2015

BCR

CEC
BANK

0,00

0,00

761.514
trageri în
2015

89.145.608
trageri în:
2015:
83.283.031
2016:
5.862.577
din care:
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3 luni

3 luni

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,4% flat
com.neutilizare:
1,25%
com.ramb.
anticip.: 2% flat,
în cazul refin.

NU

2 finanţări
rambursabile:
1.emisiune
obligaţiuni:
77.986.400 lei,
refinanţare credit
BCR, 2011, 17 ani
2.CEC Bank:
15.000.000 lei,
proiecte FEN, 2012,
20 ani (3 ani grație)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

electrice prin
valorificarea resurselor
energetice regenerabilebiomasă, în localitatea
Săcuieni, jud. Bihor
(beneficiar: ADI
ECOLAND Bihor) POS
CCE
4.Instalare rețea de
comunicare pe FO NGA
în zona Bekes și Județul
Bihor PCT HU-RO
5.Stabilirea strategiei de
alimentare durabilă cu
apă potabilă de bună
calitate și instalarea unui
sistem unitar de
monitorizare a acestuia
în Valea Ierului (prin
ENEREA Eszak – Alfold
Regional Energy
Agency Nonprofit
Limited Liability
Company) PCT HU-RO

credit (lot I)

35.145.608
trageri în:
2015:
29.283.031
2016:
5.862.577

credit (lot II)

54.000.000
trageri în
2015
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ROBOR3M + 2%
36 luni

204 luni

com.gestiune:
0,4% flat
ROBOR3M + 2%

2 luni

16 luni

com.gestiune:
0,4% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Nr.
crt.

3

4

5

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA
CODĂEȘTI
JUDEŢUL VASLUI
CP 737130
Tel./Fax:
0235 - 341 300
primaria@
primariacodaesti.ro

Achiziție utilaj pentru
serviciul de gospodărire
comunală în comuna
Codăești, jud. Vaslui
PNDR

COMUNA
SĂLCIOARA
JUDEŢUL
DÂMBOVIȚA
Com. Sălcioara nr.
46.
Tel./Fax:
0245 – 723 661
primarie@
salcioara.
infoprimarie.ro

Achiziție utilaj
multifuncțional pentru
dezvoltarea serviciului
voluntar pentru situații
de urgență din comuna
Sălcioara, jud.
Dâmbovița
PNDR
finanțare cheltuieli
eligibile și TVA
Achiziție utilaj
multifuncțional pentru
dezvoltarea serviciului
voluntar pentru situații
de urgență din comuna
Sălcioara, jud.
Dâmbovița
PNDR
finanțare cheltuieli
neeligibile

Data
depunerii
documentaţiei

2767/538427
/16.03.2015
completări
539105/
03.04.2015

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M
+4,5%
PIRAEUS
BANK

0,00

2769/538561
/19.03.2015
completări
30.03.2015

326.900
trageri în
2015

135.000
trageri în
2015
Banca
Comercială
Carpatica

3 luni

1 lună

com.analiză: 100
lei
com.acordare:
1% flat

100.000
trageri în
2015
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o finanţare
rambursabilă:
MFP: 111.140 lei,
achitare plăți
restante OUG
3/2013, 2013, 5 ani

ROBOR6M
+4,5%
11 luni

1 lună
com.acordare:
1%

0,00

2770/538563
/19.03.2015
completări
30.03.2015

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M
+4,5%
-

36 luni
com.acordare:
1%

2 finanţări
rambursabile:
1.MFP: 35.196 lei,
achitare plăți
restante OUG
3/2013, 2013, 5 ani
2.RCI Leasing
România IFN SA:
75.222,62 lei, achiz.
Dacia Duster, 2013,
5 ani

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

EURIBOR6M
+2,25%

6

JUDEŢUL IAȘI
B-dul Ștefan cel
Mare și Sfânt nr.
69, Iași, CP
700075.
Tel.: 0232 - 235 100
Fax: 0232 - 210 336
www.icc.ro

Sistem de management
integrat al deșeurilor în
județul Iași
POS MEDIU

2772/538618
/20.03.2015
completări
06.04.2015

7

ORAȘUL DETA
JUDEŢUL TIMIȘ
Str. Victoriei nr. 32,
CP 305200.
Tel./Fax:
0256 – 390 511
primaria_deta@
net69.ro

Proiectul „Lumini verzi
pentru siguranța și
durabilitatea drumurilor”
Programul IPA de
Cooperare
Transfrontalieră
România - Republica
Serbia

2775/538973
/31.03.2015
completări
539108/
03.04.2015

TOTAL

BERD

5.200.000
trageri în
2015

0,00

36 luni

108 luni

com.inițial: 1%
flat
com.angajament:
0,25%
taxă juridice:
50.000 EUR
com.renunțare:
50.000 EUR
com.ramb.
anticip.: 3% în
primii 5 ani; 2%
în anul 6; 1%
după cel de-al 6lea an
com. încetare
finanțare: 0,5%
ROBOR3M
+2,9%

BCR

0,00

846.700
trageri în
2015

5.200.000
trageri în
2015

91.315.722
trageri în:
2015:
85.453.145
2016:
5.862.577
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6 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,4% flat

NU

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 2.000.000 lei,
investiții, 2006, 12
ani (2 ani grație)

III.

Judeţ

Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care sunt destinate asigurării
prefinanțării și/sau cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Nr. și dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării
Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI:

ALBA

J

ALBA

538096/
09.03.2015,
19.03.2015

11.08.2014

21.08.2014

INTESA
SANPAOLO
BANK
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20.000.000,00

Valoare
solicitată
pentru 2015

Valuta
de
contract

pentru pre/
cofinanţare
fd.UE

RON

44.840.015,62

RON

12.079.123,95

Observaţii

POS MEDIU
dată limită de tragere:
21.08.2017
modificarea Hot. CAÎL
nr. 3750/02.10.2014
(reducere trageri 2014
de la 14.659.708,52 lei
la 2.580.584,57 lei (din
care 1.284.984,53 lei
pe plafon și
1.295.600,04 lei pentru
FEN), suplimentare
trageri 2015 de la
4.840.287 lei la
16.919.410,95 lei)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Nr. și dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării
Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI:

ILFOV

IV.

O

VOLUNTARI

538974/
31.03.2015

08.08.2013

23.09.2013

CEC BANK

70.000.000,00

Valoare
solicitată
pentru 2015

Valuta
de
contract

pentru pre/
cofinanţare
fd.UE

RON

44.840.015,62

RON

32.760.891,67

Observaţii

POR
dată limită de tragere:
36 luni (23.09.2016)
modificarea Hot. CAÎL
nr. 3355/12.11.2013
(reducere trageri 2013
de la 31.000.000 lei la
30.331.949,92 lei,
reducere trageri 2014
de la 35.000.000 lei la
2.907.158,41 lei,
suplimentare trageri
2015 de la 4.000.000 lei
la 36.760.891,67 lei)

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:
1. JUDEŢUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr.2298/05.04.2012 a fost avizată contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.000.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Reabilitarea şi modernizarea DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş,
km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km, judeţul Bihor”, derulată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2.
În baza acestei hotărâri, Judeţul Bihor a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr.RQ11121749523088/11.04.2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.4647/31.03.2015, Consiliul Județean Bihor aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean
nr.51/31.03.2015 privind prelungirea perioadei de grație și a perioadei de tragere din linia de finanțare revolving contractată de la CEC Bank
S.A. în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.111 din 31.05.2011 privind aprobarea contractării și garantării unei linii de finanțare
revolving în valoare de 15.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de grație și a
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perioadei de tragere până la data de 31.12.2015 a liniei de finanţare contractată de la CEC Bank S.A., fără a se modifica perioada de
rambursare a facilității. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Bihor a prezentat următoarele documente:
•
HCJ nr.51/31.03.2015 privind prelungirea perioadei de grație și a perioadei de tragere din linia de finanțare revolving contractată de la
CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.111 din 31.05.2011 privind aprobarea contractării și garantării unei linii de
finanțare revolving în valoare de 15.000.000 lei;
•
proiectul de act adiţional nr.4 la Contractul de credit nr. RQ11121749523088/11.04.2012.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL CRAIOVA, JUDEŢUL DOLJ
Prin Hotărârea CAÎL nr.2203/24.01.2012, Municipiul Craiova a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 8.323.990
EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007–2013, Axa prioritară 5, proiectul
„Craiova Water Park - Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova”. Utilizarea finanțării rambursabile a fost
aprobată prin Hotărârea CAÎL nr. 3973/12.01.2015, după cum urmează:
- în anul 2013: 4.403.660 EUR;
- în anul 2014: 1.465.000 EUR;
- în anul 2015: 2.455.330 EUR.
Cu Notificarea nr. 42499/17.03.2015, Primăria Municipiului Craiova a transmis o copie a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
81/26.02.2015 privind aprobarea prelungirii perioadei de disponibilitate a contractului de împrumut nr.167199/2010 încheiat între Municipiul
Craiova și HYPO NOE Gruppe Bank AG, modificat prin Actul Adițional nr.33803/13.03.2012 prin care se aprobă extinderea perioadei de
disponibilitate până la 31.12.2015. Extinderea acestei perioade este necesară pentru a putea fi utilizată suma autorizată pentru anul 2015.
Conform adresei băncii, din data de 11.03.2015, aceasta și-a exprimat acordul pentru prelungirea perioadei de disponibilitate până la data de
31.12.2015, fără modificarea graficului de rambursare a împrumutului.
3. MUNICIPIUL TÂRGU JIU, JUDEŢUL GORJ
Prin Hotărârea CAÎL nr.2227/03.02.2012, Municipiul Târgu Jiu a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă sub forma unei linii de
credit, în valoare de 16.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007–2013,
Axa prioritară 1, proiectele „Creare şi modernizare spaţii publice urbane zona adiacentă străzii Bicaz, Municipiul Târgu Jiu”, „Modernizare
străzi în Municipiul Târgu Jiu – Etapa II/1 (în cadrul unui plan integrat)”, „Modernizare străzi în Municipiul Târgu Jiu – Etapa II/2 (în cadrul unui
plan integrat)”, Axa prioritară 2, proiectul „Modernizarea drumurilor de rocadă pentru Municipiul Târgu Jiu”, Axa prioritară 3, proiectele „Centrul
de servicii integrat – Centru îngrijire copii”, „Centru de servicii sociale integrat – Centru de asistenţă pentru bătrâni, Municipiul Târgu Jiu” şi
„Centrul de zi Christian - asistenţă pentru persoanele tinere şi adulte cu handicap” şi prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, proiectul
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Gorj”. Finanțarea rambursabilă menționată a fost contractată de la CEC
Bank, în baza Contractului linie de credit nr. RQ12030376538167/464/08.03.2012.
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Cu Notificarea nr. 12903/20.03.2015, Primăria Municipiului Târgu Jiu a transmis o copie a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu
nr.88/13.03.2015 privind prelungirea duratei de valabilitate cu 30 de zile a contractului cu CEC Bank. Extinderea acestei perioade, de la data
de 21.03.2015 până la data de 21.04.2015, este necesară astfel încât să poată fi rambursat soldul în valoare de 3.909.821,28 lei. Această
operațiune se regăsește în Actul Adițional nr. 4 la Contractul linie de credit nr. RQ12030376538167/464/08.03.2012, semnat în data de
20.03.2015.
4. COMUNA TURNU ROȘU, JUDEŢUL SIBIU
Prin Hotărârea CAÎL nr.3728/02.10.2014, Comuna Turnu Roșu a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
500.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Modernizare străzi
în comuna Turnu Roşu, județul Sibiu”.
Cu Notificarea nr.887/20.03.2015, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Turnu Roșu a transmis o copie a Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Turnu Roșu nr.28/18.03.2015 privind aprobarea reeșalonării liniei de finanțare nr.445/07.10.2014 BCR – Sucursala Sibiu pentru
suma de 111.000 lei, prin care se extinde data limită de rambursare cu șapte luni, până la data de 31.10.2015. Această operațiune se
regăsește în Actul Adițional nr.5 la Contractul de credit – linie de finanțare nr.445/07.10.2014, semnat în data de 27.03.2015.
5. COMUNA VIȘINEȘTI, JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3367/27.11.2013, Comuna Vișinești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 1.100.000
lei, pentru realizarea investiției „Modernizare drumuri de interes local, înființare sistem de canalizare, achiziție utilaj întreținere drumuri,
renovare cămin cultural și înființare centru de asistență copii după programul școlar în comuna Vișinești, județul Dâmbovița”, care beneficiază
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Cu Notificarea nr.1109/23.03.2015, Comuna Vișinești aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/19.03.2015 a fost
aprobată prelungirea maturității creditului contractat în data de 05.12.2013 de la OTP Bank, prin Contractul nr.C45002013015020, aferent
proiectului sus-menționat, fapt pentru care, în data de 05.03.2015, Comuna Vișinești a semnat cu OTP Bank un act adițional de prelungire a
maturității creditului.
V.

DIVERSE
Cu adresa nr. 016689/17.09.2014, cu completările și modificările ulterioare, Primăria Municipiul Ploiești a depus la CAÎL documentația pentru
autorizarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 79.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, din
care 8 obiective de investiții publice beneficiau de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional
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2007-2013 și un singur obiectiv de investiții publice – „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.1 A” era
finanțat din bugetul local al municipiului Ploiești.
Documentația sus-menționată conținea contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene, nr.
RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat înainte de obtinerea avizului CAÎL, cu clauză suspensivă.
Prin Hotărârea CAÎL nr.3791/ 05.11.2014 s-a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanţări rambursabile în valoare
de 54.000.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
Pentru proiectul „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.1 A” , în valoare de 25.000000 lei (care intra
sub incidența plafonului de contractare stabilit conform Legii nr. 355/2013) nu s-a emis avizul CAÎL întrucât din Anexa 1.6 – Situația stingerii
plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii pentru obtinerea avizului CAÎL, rezulta că Municipiul Ploiești
are plăți restante în valoare de 8.696.991 lei, neachitate (conform adresei nr.019403/29.10.2014 de la Municipiul Ploiești către Ministerul
Finanțelor Publice).
Cu adresa nr. 1297/16.01.2015 (înregistrată la MFP cu nr. 3637/21.01.2015), Primăria Municipiului Ploiești a depus la CAÎL o nouă
documentația pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 25.000.000 lei, pentru obiectivul de investiții publice
„Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.1 A”.
În urma verificării documentației transmisă cu adresa nr. 1297/16.01.2015, s-a constatat necesitatea completării și modificării acesteia, pentru
a fi în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, modificată și completată prin HG nr.145/2008 și HG nr.665/2011. Astfel, din documentația
transmisă inițial, lipseau următoarele documente:
Anexa 1.6 ”Situația stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent până la data depunerii cererii”, vizată de unitatea
teritorială a Trezoreriei Statului;
Graficul de rambursare aferent finanţării rambursabile în valoare de 25.000.000 lei;
Bugetul local aprobat pe anul 2015 și estimări pe anii 2016-2018, cu viza unității teritoriale a Trezoreriei Statului;
Situația financiară privind contul de execuție a bugetului local aferent anului 2012, respectiv 2013, cu viza unității teritoriale a Trezoreriei
Statului;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 25.000.000 lei;
Declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația altor împrumuturi contractate de Municipiului Ploiești,
aflate în derulare;
Ultima filă din dosar, sub semnătura ordonatorului principal de credite care să conțină numele și prenumele persoanei care a semnat filele
din dosar, precum și amprenta de ștampilă a autorității executive.
Cu adresele nr.2271/29.01.2015, nr.004887/04.03.2015, nr.005774/17.03.2015 și nr.006875/31.03.2015, Primăria Municipiului Ploiești a
transmis completările și modificările solicitate.
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Din analiza documentației prezentată, cu modificările și completările ulterioare, reiese faptul că, la aceeași dată, unele documente sunt
semnate de către domnul primar Iulian Bădescu, în calitate de ordonator principal de credite, altele sunt semnate de doamna Agapie Anca, în
calitate de ordonator principal de credite.
Astfel, același document, Anexa nr.1.6 „Situația stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent, până la data cererii
pentru obținerea avizului Comisiei”, emis la aceeași dată, este semnat pe documentul original de către doamna Agapie Anca, în calitate de
ordonator principal de credite (deși textual se invocă următoarele: „Subsemnatul, IULIAN Bădescu, în calitate de ordonator principal de credite,
declar pe proprie răspundere că la data prezentei, plățile restante la finele anului 2014 s-au achitat potrivit situației........” ), iar documentul
copie a Anexei nr.1.6 este semnat de către domnul primar Iulian Bădescu, în calitate de ordonator principal de credite.
Primăria Municipiului Ploiești a motivat acest aspect prin Dispoziția nr.2403/16.07.2012 privind delegarea calității de ordonator principal de
credite doamnei Agapie Anca, administrator public al Municipiului Ploiești, în care la art.1 se stipula că „Primarul delegă calitatea de ordonator
principal de credite doamnei Agapie Anca, administrator public, precum și avizarea cheltuielilor efectuate de instituțiile din subordinea
Consiliului Local până la valoarea de 4.000.000 lei pentru plăți curente și 12.000.000 lei pentru investiții, începând cu data de 17.07.2012 ”.
Cu adresa nr.536.522/17.03.2015, Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică a solicitat Municipiului Ploiești să clarifice aspectele susmenționate în ceea ce privește calitatea de ordonator principal de credite și, totodată să retransmită „Bugetul local aprobat pe anul 2015 și
estimări pe anii 2016-2018”, cu viza unității teritoriale a Trezoreriei Statului, întrucât cel transmis anterior nu avea viza Trezoreriei.
Cu adresa nr.006875/ 31.03.2015, Primăria Municipiului Ploiești a răspuns fără a aduce precizări suplimentare în ceea ce privește calitatea de
ordonator principal de credite, invocând aceleași documente care se aflau deja în dosarul depus. Menționăm că adresa de înaintare de la
Primăria Municipiului Ploiești către MFP este semnată de domnul Iulian Liviu Teodorescu, în calitate de viceprimar cu atribuții de primar, iar
răspunsul transmis la solicitarea noastră este, de fapt, o adresă internă de la Direcția administrație publică juridic-contencios, contracte către
Direcția Economică din cadrul primăriei.
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