COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 07 septembrie 2015, 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 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 administrativteritoriale, 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. 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:
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
858,22
1.200,00
341,78
979,60
2015
1.200,00
1.200,00
153,87
2016
1.200,00
1.200,00
4,52
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

220,40
1.046,13
1.195,48

81,63
12,82
0,38

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
185,58

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
572,24
1.673,13
50,41

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 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2015 (mai 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 primăvară 2015 (mai 2015), elaborată de CNP.
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II. 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:

Nr.
Crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

SECTORUL 3
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Str. Parfumului nr.
2-4, CP 030842.
Tel.: 021 - 318 0323
29
Fax: 021 - 318 0304
economic@
primarie3.ro
www.sector3
primarie.ro

Creșterea eficienței
energetice a
blocurilor de locuințe
din sectorul 3 – FE2
(14.733.718,54 lei)
Creșterea eficienței
energetice a
blocurilor de locuințe
din sectorul 3 – FE9
(17.310.288,44 lei)
Creșterea eficienței
energetice a
blocurilor de locuințe
din sectorul 3 –
FE10 (15.632.338,11
lei) POR

COMUNA
IACOBENI
JUDEȚUL
SUCEAVA
Str. Republicii nr.
73.
Tel./Fax:
0230 – 577 128
primariaiacobeni@
yahoo.com

Reabilitare,
modernizare și
dotare cămin cultural
„Casa Națională
Iacobeni”, comuna
Iacobeni, jud.
Suceava
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

2948/542181/
02.07.2015
13.08.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

10.753.415
,98
trageri în
2015

BEI

RON

0,00

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

48 luni

Perioada de
rambursare

192 luni

Rata dobânzii

Comisioane

EURIBOR3M +
1,331%
(rată fixă
3,649%)
com.evaluare:
20.000 EUR

ROBOR6M + 4%
3050/543672/
10.08.2015
completări
02.09.2015

CEC BANK

0,00
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145.987
trageri în
2015

3 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.gestiune: 1%
flat
com.neutilizare:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

4 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 79.997.973,60
lei, investiţii, 2006, 10
ani (3 ani graţie)
2.BCR: 99.999.847,44
lei, investiţii, 2008, 10
ani (3 ani graţie)
3.BCR: 235.000.000
lei, investiţii, 2012, 10
ani (3 ani graţie)
4.ING Bank:
100.000.000 lei,
investiţii, 2014, 10 ani
(3 ani graţie)
o finanţare
rambursabilă:
Erste Bank AG:
320.000 EUR,
Programul „Utilități și
mediu la standarde
europene”, 2004, 25
ani (5 ani graţie)

Nr.
Crt.

Unitatea
administrativteritorială

3

COMUNA
TELIUCU
INFERIOR
JUDEȚUL
HUNEDOARA
Str. Minei nr. 2.
Tel.: 0254 - 738 105
Fax: 0254 - 738 253
primariateliuc@
gmail.com
www.comunateliucu-inferiro.ro

4

COMUNA
RĂCHITOVA
JUDEȚUL
HUNEDOARA
Loc. Răchitova nr.
32, CP 337370.
Tel.: 0254 - 775 409
Fax: 0254 - 775 410
primariarachitova@
gmail.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Alimentare cu apă și
canalizare Teliucu
Superior, canalizare
str. Zorilor, Teliucu
Inferior și
achiziționarea unei
autovidanje,
grădiniță cu program
normal Teliucu
Inferior, realizare
străzi în satele
Teliucu Inferior și
Cincis-Cerna,
reabilitarea și
modernizarea
căminelor culturale
din satele: Teliucu
Inferior, CincisCerna, Izvoarele,
reabilitarea și
modernizarea
parcului din satul
Cincis-Cerna PNDR
Proiect Integrat:
alimentare cu apă în
satele Ciula Mare,
Ciula Mică, Boița,
Vălioara; canalizare
și stație de epurare
în satele Ciula Mare,
Ciula Mică, Boița,
Vălioara, renovare,
modernizare și
dotare așezăminte
culturale, cămine
culturale în

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

ROBOR6M + 3,5%

3051/543715/
11.08.2015
completări
01.09.2015

CEC BANK

0,00

1.000.000
trageri în
2015

5 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.reanaliză:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

o finanţare
rambursabilă:
BRD-GSG: 300.000
lei, investiții, 2006, 10
ani (6 luni graţie)

ROBOR6M + 4,5%

3052/543722/
11.08.2015

CEC BANK

0,00
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1.450.000
trageri în
2015

4 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.:
0,5% flat

NU

Nr.
Crt.

5

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA RUNCU
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.
17, CP 137400.
Tel./Fax:
0245 –234 003
primaria.runcu@
yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

localitățile Răchitova
și Ciula Mică,
înființare și dotare
centru de asistență
după programul
școlar de tip after
school în comuna
Răchitova, jud.
Hunedoara
PNDR
Reabilitare cămin
cultural, sat Runcu,
comuna Runcu,
județul Dâmbovița
PNDR
Amenajare spațiu
public de recreere în
comuna Runcu
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

3053/543763/
12.08.2015
completări
58685/
18.08.2015,
03.09.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

Banca
Transilvania

0,00

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

701.545
trageri în
2015

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4,5%
4 luni

1 lună

281.939
trageri în
2015

com.acordare: 1%
flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă:
BT: 415.000 lei, FEN,
2015, 9 luni (1 lună
graţie)

ROBOR6M + 4%

6

COMUNA
STRUGARI
JUDEȚUL BACĂU
Str. Principală nr.
257, CP 607595.
Tel.: 0234 - 388 510
Fax: 0234 - 255 143
primaria.strugari@
yahoo.com

Achiziții de mașini și
utilaje pentru
serviciul public de
gospodărire
comunală și dotare
cămin cultural
PNDR

3057/543767/
12.08.2015

CEC BANK

0,00
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827.000
trageri în
2015

4 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.ramb.
anticip: 1%
com.refinanțare:
3%

NU

Nr.
Crt.

7

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA
HÂRȘEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Str. Principală nr.
414, CP 117390.
Tel.: 0248 - 677 374
Fax: 0248 - 677 007
prim_hirsesti@
yahoo.com

Înființarea și dotarea
serviciului public de
gospodărire
comunală al
comunei Hârșești,
jud. Argeș
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

3058/543768/
12.08.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

BRD–GSG

0,00

8

COMUNA DOBRA
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Sat Dobra nr. 538,
CP 137190.
Tel.: 0245 - 242 001
Fax: 0245 - 242 188

Perioada de
rambursare

276.649,67
trageri în
2015

Banca
Transilvania

0,00

285.000
trageri în
2015

484.000
trageri în
2015

332.000
trageri în
2015
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Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M + 3%
3 luni

435.000
trageri în
2015

3060/543779/
12.08.2015
completări
544108/
19.08.2015

Perioada de
graţie

1 lună

66.395,92
trageri în
2015

Reabilitare cămin
cultural Mărcești,
comuna Dobra, jud.
Dâmbovița PNDR
Achiziție utilaj
multifuncțional în
vederea dotării
serviciului voluntar
pentru situații de
urgență al comunei
Dobra, jud.
Dâmbovița PNDR
Modernizare cămin
cultural în comuna
Dobra, jud.
Dâmbovița PNDR
Renovare sediu
primărie și
amenajare parcare
sediu primărie în
comuna Dobra, jud.
Dâmbovița PNDR

RON

Perioada de
finanţare

com.acordare:
0,4% flat

NU

ROBOR6M + 4,5%
4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat

ROBOR6M + 4,5%
4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
ROBOR6M + 4,5%

4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
ROBOR6M + 4,5%

4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat

o finanţare
rambursabilă:
MFP:378.729 lei, OUG
3/ 2013, 5 ani

Nr.
Crt.

9

10

11

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA VALEA
LUNGĂ
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Sat Cricov nr. 169,
CP137465.
Tel.: 0245 - 661 509
Fax: 0245 - 669 740
primaria.valealungă
@gmail.com
COMUNA
ALEXANDRU
VLAHUȚĂ
JUDEȚUL VASLUI
Sat Vlahuță, CP
737010.
Tel./Fax:
0235 – 429 317
primaria.vlahuta@
yahoo.com
COMUNA
COȚOFĂNEȘTI
JUDEȚUL BACĂU
Str. Principală nr.
412, CP 607130.
Tel.: 0234 - 330 001
Fax: 0234 - 330 216
cons_loc_cotofa
nesti@yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Modernizare drum
comunal Băcești km
1+060 – km 1+310 și
modernizare stradă
– uliță Șerban Vasile
km 0+000 – km
0+802 PNDR
cheltuieli eligibile

Data
depunerii
documentaţiei

3061/543780/
12.08.2015
completări
25.08.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

OTP Bank

0,00

RON

665.637
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

4 luni

Perioada de
rambursare

1 lună

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M
+3,5%/an
com.acordare:
0,9% flat

159.753
trageri în
2015

plată TVA

4 luni

1 lună

ROBOR6M + 4,5%

Achiziție
buldoexcavator
pentru comuna
Alexandru Vlahuță,
jud. Vaslui
PNDR

3063/543763/
12.08.2015

Îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară
pe drum local, sat
Coțofănești, comuna
Coțofănești, jud.
Bacău
PNDR

3065/543815/
13.08.2015
completări
544099/
19.08.2015
544449/
27.08.2015

Banca
Transilvania

0,00

472.000
trageri în
2015

0 luni

12 luni

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

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

3 finanţări
rambursabile:
BCR: 679.949,93 lei,
investiții publice, 2006,
15 ani (36 luni graţie)
OTP: 520.000 lei,
FEN, 2014, 10 luni (9
luni grație)
OTP: 124.000 lei,
FEN-plata TVA, 2014,
10 luni (9 luni grație)
2 finanţări
rambursabile:
1.MFP: 214.824 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani
2.RCI Leasing
România: 14.322,66
EUR, achiziție
autoturism, 2014, 5
ani

ROBOR6M +
8,21%
Banca
Transilvania

0,00
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98.680
trageri în
2015

6 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com. gestiune:
0,1%/lună

NU

Nr.
Crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

12

COMUNA
PRODULEȘTI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Sat Produlești nr.
675, CP 137375.
Tel/Fax.:
0245 – 243 641
primaria.produlesti
@yahoo.com

13

COMUNA
PODGORIA
JUDEȚUL BUZĂU
Sat Podgoria, CP
127480.
Tel.: 0238 - 574 923
Fax: 0238 - 574 953
primariapodgoria@
yahoo.com

Modernizare drumuri
de interes local,
comuna Podgoria,
jud. Buzău
PNDR

COMUNA
TĂURENI
JUDEȚUL MUREȘ
Sat Tăureni nr. 256,
CP 547600.
Tel./Fax:
0265 – 433 712
primariataureni@
yahoo.com

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 com.
Tăureni PNDR

14

Achiziționarea unui
buldoexcavator de
către comuna
Produlești, jud.
Dâmbovița
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

3067/543908/
14.08.2015
completări
544448/
27.08.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

Banca
Transilvania

0,00

RON

179.000
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 4,5%
4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat

NU

ROBOR3M + 2,5%
3069/543942/
14.08.2015
completări
544488/
28.08.2015

BCR

0,00

236.624
trageri în
2015

3 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,3% flat
com.ramb.
anticip.: 2,5%, în
cazul ramb. din
alte surse

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 400.000 lei,
cofinanțare proiecte
FEN în baza OUG
2/2015, 2015, 10 ani

ROBOR6M + 4%
3073/543981/
17.08.2015

Banca
Transilvania

0,00
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800.000
trageri în
2015

7 luni

1 lună

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

NU

Nr.
Crt.

15

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
TÎRGU MUREȘ
JUDEȚUL MUREȘ
Piața Victoriei nr. 3,
CP 540026.
Tel.: 0265 - 268 330
Fax: 0265 - 266 963

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Reabilitare termică a
26 blocuri de
locuințe în TîrguMureș – LOT II
Creare stradă de
legătură între strada
Livezeni și Spitalul
județean de urgență
Mureș
Modernizare și
reamenajare spații
publice de agrement
„Platoul Cornești” din
Tîrgu Mureș
Reabilitare termică a
10 blocuri de
locuințe în TîrguMureș – LOT I
POR

Data
depunerii
documentaţiei

3074/543997/
17.08.2015
completări
01.09.2015,
03.09.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

BCR

0,00
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RON

39.000.000
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
2,90%
24 luni

96 luni
com.acordare:
0,35% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare
6 finanţări
rambursabile
directe:
1-2. 2 serii de
obligaţiuni municipale
în valoare totală de
52.000.000 lei,
investiţii publice
locale, 2006, 21 ani (1
an graţie)
3.SC Geiger
Transilvania SRL:
19.138.223,47 lei,
investiții publice
locale, 2010, 8 ani (1,5
ani grație)
4.UNICREDIT Țiriac
Bank: 54.635.694,28
lei, investiții publice
locale, FEN, 2010, 10
ani (3 ani grație)
5. SC LAS PROM
SRL: 1.838.380,33
EUR, investiții publice
locale, 2010, 10 ani
(22 luni grație)
6. MFP:
16.204.462,99 lei,
OUG 3/2013, 2013, 5
ani

Nr.
Crt.

16

17

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA FELNAC
JUDEȚUL ARAD
Com. Felnac nr.
330.
Tel./Fax:
0257 – 411 101
primariafelnac@
yahoo.com

Amenajare drum de
exploatare agricol,
comuna Felnac, jud.
Arad
PNDR

3077/544085/
19.08.2015
completări
03.09.2015

COMUNA ȘTEFAN
CEL MARE
JUDEȚUL BACĂU
Sat Negoiești nr.
16, CP 607605.
Tel./Fax:
0234 – 339 250
prim_stefan@
yahoo.com

Refacere și
modernizare DC113
sat Viișoara și pod
peste pârâul
Rădeana pe DC122
sat Rădeana, com.
Ștefan cel Mare, jud.
Bacău PNDR

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

∗

BRD–GSG

0,00

RON

425.963
trageri în
2015

770.000
trageri în
2015
3083/544097
19.08.2015

Banca
Transilvania

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

∗

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 3%
9 luni

6 luni

1 lună

1 lună

0,00

230.000
trageri în
2015

Rata dobânzii

6 luni

1 lună

com.acordare:
0,7% flat

ROBOR6M + 4,5%
com.acordare: 1%
flat
com.gest.: 0,1%
com.ramb.
anticip.: 2% în
cazul refin. de la
alte bănci
ROBOR6M +
8,18%
com.acordare: 1%
flat
com.gest.: 0,1%
com.ramb.
anticip.: 2% în
cazul refin. de la
alte bănci

NU

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 600.000 lei,
OUG 2/2015, 2015, 10
ani

În data de 12.08.2015, între Comuna Felnac și BRD-GSG S.A., a fost încheiat Contractul de credit nr.88828 pentru realizarea investiției publice de interes local
„Amenajare drum de exploatare agricol, comuna Felnac, județul Arad”, în valoare de 425.963 lei, pe o perioadă de 12 luni. Conform art. 2.3. - Cap.2 Obiectul contactuluicreditului, „creditul este acordat pe o perioadă de 12 luni, de la data punerii la dispoziție și va putea fi utilizat prin una sau mai multe trageri”, iar conform art.3.1.2. - Cap.3
Utilizarea creditului „creditul va fi pus la dispoziția împrumutatului numai dacă împrumutatul a îndeplinit Condițiile precedente”, respectiv „prezentarea avizului CAÎL privind
contractarea împrumutului”. Întrucât perioada de creditare este mai mare decât cea aprobată prin HCL nr.34/2015, s-a procedat la semnarea Actului adițional nr.1/27.08.2015.
Conform adresei BRD-GSG S.A. nr.2994/01.09.2015, aprobarea creditului nr.88828/12.08.2015 s-a realizat condiționat de prezentarea avizului CAÎL, iar acesta va fi pus la
dispoziția primăriei doar după prezentarea în prealabil a avizului menționat anterior.
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Nr.
Crt.

Unitatea
administrativteritorială

18

COMUNA BLĂJEL
JUDEȚUL SIBIU
Str.Tudor
Vladimirescu nr.70
Tel.: 0269 - 851 101
Fax: 0269 - 851 006
primariablajel@
yahoo.co.uk

19

COMUNA
CĂLINEȘTI
JUDEȚUL
MARAMUREȘ
Tel./Fax:
0262 – 373 084
primariacalinesti@
yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Modernizare drumuri
agricole de
exploatație în
comuna Blăjel";
„Achiziíe
buldoexcavator și
dotarea căminului
cultural din Comuna
Blăjel, județul Sibiu
PNDR
1.Centru local de
informare turistică în
comuna Călinești și
proximități (Desești,
Giulești, Budești,
Ocna Șugatag);
Dezvoltare și
marketing turistic
2.Achiziție de utilaje
pentru comuna
Călinești, jud.
Maramureș
3.Dotarea Serviciului
Voluntar pentru
Situații de Urgență
din com. Călinești,
jud. Maramureș
4.Dotare cămin
cultural în com.
Călinești, jud.
Maramureș
5.Dotarea căminelor
culturale din
localitățile Văleni și
Cornești, com.
Călinești PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

3086/544169/
20.08.2015
completări
02.09.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

CEC BANK

0,00

RON

3.886.443
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

3 luni

Rata dobânzii

Perioada de
rambursare

Comisioane

1 lună

ROBOR6M + 4,5%
com.gestiune: 1%
com. rescad.:
0,7%
com.refin: 3%
com.
reanaliză:0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

NU

ROBOR3M + 3,5%
3088/544196/
21.08.2015
completări
01.09.2015

BCR

0,00
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976.000
trageri în
2015

7 luni

1 lună

com.acordare:
0,5%
com.administrare:
0,05%
com.neutilizare:
1,25%

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 600.000 lei,
investiții locale,
(03.07.2009); 190 luni

Nr.
Crt.

20

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA
COSTEȘTII DIN
VALE
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Costeștii din Vale
Tel./Fax:
0245 –717 212
primariacostestii
dinvale@gmail.com

21

COMUNA
CIOCĂNEȘTI
JUDEȚUL
SUCEAVA
Str.Principală nr.39,
CP 727120.
Tel./Fax:
0230 – 578 135
p_ciocanesti@
yahoo.com

22

COMUNA
VALEA MARE
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str .Principală nr.
218, CP 137485.
Tel.: 0245 - 606 322
Fax: 0245 - 606 323
primariavaleamare

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Achiziție utilaje
pentru dotarea
Serviciului de
Gospodărire
Comunală, com.
Costeștii din Vale,
jud. Dâmbovița
PNDR
Cheltuieli eligibile
(1.318.847 lei)și
neeligibile (27.474
lei) pentru proiectul
Refacerea și
modernizarea
infrastructurii rutiere
afectate de
inundațiile din anul
2010 în com.
Ciocănești
Cheltuieli eligibile
pentru proiectul
Modernizare drumuri
forestiere în com.
Ciocănești, jud.
Suceava PNDR
Cheltuieli eligibile
pentru proiectele:
1.Înființare Parcul
Tineretului în Valea
Mare, jud.
Dâmbovița
2. Înființarea teren
minifotbal în Valea
Mare, jud.

Data
depunerii
documentaţiei

3098/544339/
25.08.2015
completări
31.08.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 4,5%
Banca
Transilvania

0,00

438.000
trageri în
2015

4 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com.gestiune:
0,1%

NU

ROBOR6M + 4%
3100/544341/
25.08.2015

3104/544409/
25.08.2015
completări
01.09.2015

CEC BANK

0,00

2.662.585
trageri în
2015

5 luni

1 lună

com.gestiune. 1%
com.analiza:
0,5%
com.neutilizare:
0,5% com.ramb.
anticip: 1%

NU

ROBOR6M +
3,05%
OTP Bank

0,00
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2.056.000
trageri în
2015

5 luni

1 lună

com.acordare:
0,5% flat
com.ramb.anticip.
din alte surse: 2%

NU

Nr.
Crt.

Unitatea
administrativteritorială
db@yahoo.com

23

COMUNA CIURILA
JUDEȚUL CLUJ
Sat Ciurila nr.5,
Tel./Fax:
0364 – 806 500
p_ciurila@
yahoo.com

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

Dâmbovița
3. Pietruire drum
exploatare agricolă,
Livzile-Gârleni, în
com. Valea Mare,
jud. Dâmbovița
4.Achiziție utilaj
multifuncțional
pentru dezvoltarea
serviciului voluntar
pentru situații de
urgență din com.
Valea Mare, jud.
Dâmbovița PNDR

Reabilitare
infrastructură în
comuna Ciurila, jud.
Cluj
PNDR

3105/544411/
26.08.2015
completări
31.08.2015

CEC BANK

0,00
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1.500.000
trageri în
2015

2 luni

1 lună

ROBOR6M + 4,5%
com.gestiune: 1%
pro rata/tragere
com.analiză:
0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.neutilizare:
0,5%
com.ramb.
anticip.: 1%, în
cazul ramb. din
alte surse
com.refin.: 3%

NU

Nr.
Crt.

24

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA VALU
LUI TRAIAN
JUDEȚUL
CONSTANȚA
Str. Primariei nr.1.
Tel.: 0241 - 231 006
Fax: 0241 - 231 353
secretar@valu-luitraian.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane
ROBOR1M +
2,75%

Modernizări în
comuna Valu lui
Traian
PNDR

3109/544445/
27.08.2015
completări
02.09.2015

UniCredit
Bank

0,00

2.200.000
trageri în
2015

5 luni

1 lună

com.administrare:
1,5%
com.restructurare:
2%
com.
nerespectare
condiții
contractuale: 2%
ROBOR3M + 3%

25

COMUNA
NICULEȘTI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.
265A.
Tel./Fax:
021 – 267 06 06
primaria@
niculesti.ro

26

COMUNA IEDERA
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.
299, CP 137263.
Tel.: 0245 - 662 018
Fax: 0245 - 662 270
primaria.iedera@
yahoo.com

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Teren de minifotbal
cu gazon artificial,
clădire anexă și
împrejmuire în
comuna Niculești,
jud. Dâmbovița
PNDR

Modernizarea unor
drumuri în comuna
Iedera, jud.
Dâmbovița PNDR
cheltuieli eligibile

3117/544494/
28.08.2015

3128/544531/
31.08.2015

BCR

0,00

OTP Bank

0,00

400.000
trageri în
2015

462.903
trageri în
2015
111.097
trageri în
2015

plată TVA
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3 luni

6 luni

1 lună

1 lună

com.analiză: 250
lei
com.acordare:
0,25% flat
com.ramb.
anticip.: 0,25%
flat în cazul
rambursării din
surse proprii și
2% flat în cazul
refinanțării
ROBOR6M + 3,5%
com.acordare:
0,9% flat
com.ramb.
anticip.: 2% în
cazul rambursării
din alte surse

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 302.686 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani

3 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 500.000 lei,
investiții, 2006, 10 ani
(2 ani grație)
2.MFP: 213.771 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani
3.Porsche Leasing
România IFN SA:
11.612,91 EUR,
achiziție autoturism,
2015, 5 ani
o finanţare
rambursabilă:
OTP Bank: 790.000
lei, proiecte FEN,
2015, 7 luni (1 lună
grație)

Nr.
Crt.

Unitatea
administrativteritorială

27

COMUNA DĂEȘTI
JUDEȚUL VÂLCEA
Sat Sînbotin
Tel./Fax:
0350 – 425 873
daesti@onix.ro
www.daesti.ro

28

COMUNA COBIA
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Sat Gherghitești
Tel.: 0731 - 373 063
0723 - 352 017
cobiadambovita@
yahoo.com
www.cobia.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Construire de
drumuri agricole de
exploatație situate în
fondul funciar agricol
– L=5516 m,
comuna Dăești, jud.
Vâlcea PNDR
1.Achiziție utilaj
pentru intervenții în
situații de urgență și
calamități în comuna
Cobia, jud.
Dâmbovița
2.Pietruire drum de
exploatare agricolă
Cobiuța – Cartier
Vlădari, în com.
Cobia, jud.
Dâmbovița
3.Modernizare
strada Copăcei
Frasin Deal în com.
Cobia, jud.
Dâmbovița
4.Extindere și
modernizare cabinet
medical Frasin Deal,
com. Cobia, jud.
DâmbovițaPNDR
TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Rata dobânzii

Comisioane

NU

NU

3132/544579/
01.09.2015
completări
03.09.2015

CEC BANK

0,00

700.000
trageri în
2015

3 luni

1 lună

ROBOR6M + 3,5%
com.analiză:
0,5% flat
com.gestiune: 1%
com.refinanțare:
3%

3136/544610/
01.09.2015
completări
03.09.2015

Banca
Transilvania

0,00

1.097.000
trageri în
2015

3 luni

1 lună

ROBOR6M + 4,5%
com.acordare: 1%
flat

10.753.415
,98
trageri în
2015

65.813.201,
59
trageri în
2015
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Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Perioada de
rambursare

III. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, destinate finanțării de
proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Nr. și dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Data
autorizării

Data
contractării
Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL:

CLUJ

C

MOCIU

544581/
01.09.2015
544581/
03.09.2015

BIHOR

C

OȘORHEI

544642/
02.09.2015

Valuta
de
contract

Valoare
solicitată
pentru 2015
pentru pre/
cofinanţare
fd.UE

RON

2.933.420,94

Contract de finanţare rambursabilă

12.05.2014

15.05.2014

CEC BANK

2.700.000

RON

869.701,94

28.08.2013

29.08.2013

CEC BANK

5.000.000

RON

2.063.719,00

Observaţii

PNDR
dată limită de tragere:
30.09.2015, cf. proiect act
adițional
modificarea Hot. CAÎL nr.
3588/12.05.2014 (reducere
trageri 2014 de la 2.700.000 lei
la 1.679.849,17 lei, introducere
trageri 2015)
PCT HU-RO, POS CCE, PNDR
Notificare modificare listă
investiții
dată limită de tragere:
29.08.2015, credit revolving
modificarea Hot. CAÎL nr.
3966/12.01.2015 (suplimentare
trageri 2015 de la 1.166.257 lei
la 3.229.976 lei)

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. XII din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, cu modificările și
completările ulterioare, cuprinse în situația anexată.
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V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3369/27.11.2013, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă sub forma unei linii de
credit, în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007-2013:
•
Reabilitarea Parcului Municipal "Cetate", Axa prioritară 1;
•
Adăpost de urgenţă pe timp de noapte, Axa prioritară 3;
•
Sistem integrat de management al traficului rutier în Municipiul Deva, Axa prioritară 1;
•
Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană, Axa prioritară 1;
•
Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetăţii Deva", monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva,
Axa prioritară Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
•
Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a Municipiului Deva, str. A. Iancu şi trotuar adiacent Parcului Cetate, Axa prioritară
1;
•
Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir
Hurmuzescu", Axa prioritară 3;
•
Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C. Brătianu, Axa prioritară 1.
Cu Notificarea nr. 29199/10.08.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva comunică CAÎL că se modifică lista de investiții
(aprobată prin HCL nr. 324/2012) care a stat la baza aprobării contractării liniei de credit în valoare de 40.000.000 lei, în sensul includerii în
lista obiectivelor de investiții a încă 6 proiecte care beneficiază, de asemenea, de fonduri europene nerambursabile prin Programul
Operațional Regional. Modificarea menționată se regăsește în anexa la HCL nr. 242/30.07.2015 pentru modificarea HCL nr. 324/2012
privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de
20.000.000 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000 lei, până la 40.000.000 lei, cu modificările ulterioare.
Conform HCL nr. 242/30.07.2015, proiectele de investiții ce vor fi realizate din finanțarea rambursabilă, în valoare de 40.000.000 lei, sunt
următoarele:
•
Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetăţii Deva", monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva,
Axa prioritară Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului;
•
Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir
Hurmuzescu", Axa prioritară 3;
•
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Deva, respectiv Bl. 15, Bdul N. Bălcescu, Bl. 14, Str.
Minerului și Bl. E8, Aleea Crinilor, Axa prioritară 1;
•
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64 – Aleea Streiului din municipiul Deva, Axa prioritară 1;
•
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M34 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva, Axa prioritară 1;
•
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe J – Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, Axa prioritară 1;
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•
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 13, str. Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului, Axa prioritară 1;
•
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27, str. Minerului și P3, Aleea Moților, Axa prioritară 1;
•
Amenajare piața Arras din municipiul Deva, Axa prioritară 1;
•
Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă, Axa prioritară 1;
•
Reabilitarea spațiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecția cu strada Avram Iancu până la intersecția cu
Bulevardul Iuliu Maniu, Axa prioritară 1;
•
Amenajare platformă în zona Ardealului de pe Calea Zarandului din municipiul Deva, Axa prioritară 1;
•
Reabilitarea spațiului public urban pe bulevardul Iuliu Maniu, Axa prioritară 1.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. COMUNA FĂRCAȘA, JUDEȚUL 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”. 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. 2559/19.08.2015, Primăria Comunei Fărcașa transmite, în atenția CAÎL, o copie de pe HCL nr. 59/07.08.2015 privind
aprobarea prelungirii contractului de împrumut pentru proiectul integrat Fărcașa – o comună atractivă, prin care a fost aprobată extinderea
maturității contractului până la data de 30.09.2015. În sprijinul notificării, primăria transmite și o copie de pe proiectul Actului adiţional nr. 6 la
Convenția de credit nr. BMA2/24/2013 Condiții speciale din data de 17.10.2013, precum și noul grafic estimativ de rambursare, în baza
căruia au fost actualizate anexele privind serviciul datoriei publice și calculul gradului de îndatorare.
3. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1686/10.09.2010, Municipiul Sfântu Gheorghe a contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) o finanţare rambursabilă, în valoare de 12 milioane EUR. Conform Hotărârii CAÎL nr. 3749/02.10.2014, utilizarea
finanțării rambursabile sus-menționate a fost aprobată, după cum urmează:
- în anul 2011: 1.709.839,35 EUR;
- în anul 2012: 773.366,62 EUR;
- în anul 2013: 2.072.780,04 EUR;
- în anul 2014: 2.975.438,06 EUR;
- în anul 2015: 4.468.575,93 EUR.
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Cu Notificarea nr. 39217/10.07.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe aduce la cunoştinţa CAÎL că soldul
finanţării rambursabile sus-menţionate este de 7.127.184,19 EUR. De asemenea, CAÎL este notificată că din cauze neprevăzute la data
aprobării listei de investiții care a stat la baza autorizării contractării finanțării rambursabile sus-menționate, Consiliul Local a aprobat
modificarea listei de investiții prin restructurarea acesteia și realocarea sumelor pe grupele mari de investiții prin Hotărârea nr.
236/03.09.2015. Astfel, lucrările de modernizare ale străzilor, trotuarelor și parcărilor au fost grupate cu reabilitarea iluminatului public care
se face pe aceleași străzi, trotuare și parcări și s-a renunțat la unele obiective de investiții, situația finală a repartizării sumelor din finanțarea
rambursabilă contractată de la BERD fiind urmatoarea:
- Modernizarea străzilor și a iluminatului public din străzile: Körösi Csoma Sándor, Bisericii, Oltului cu ramificația aferentă, Șoimului,
Gábor Áron, Castanilor, Primăverii, Lalelei, 1 Mai, Cânepei, Örkö, Digului, Malomgát, Orbán Balász, Irinyi János, Debren, Bartalis Ferencz,
Câmpului, Ceferiștilor, Rozelor, Soarelui, Jókai Mór – 8.000.000 EUR;
- Modernizarea trotuarelor și a iluminatului public din: str. Nicolae Iorga, b-dul Gen. Grigore Bălan, str. 1 Decembrie 1918, str. Gróf
Mikó Imre, str. Stadionului, str. Vasile Goldiș – 1.700.000 EUR;
- Reabilitarea iluminatului publicdin: Cartierul Simeria și cartierul Oltul, str. Puskás Tivadar, str. Narciselor, str. Daliei – 600.000 EUR;
- Amenajare piste pentru bicicliști: pe digul de pe malul Oltului – 500.000 EUR;
- Amenajare parcări și reabilitare iluminat public din: str. Libertății nr. 9, str. Ciucului nr. 48, str. Oltului, str. Nicolae Iorga nr. 34,
Pescarilor bloc Nefamiliști, b-dul Gen. Grigore Bălan bl. 36, str. Sălciilor bl. 31, str. Podului bl. 49, str. 1 Decembrie 1918 bl. 1, str. Nuferilor
bl. 21, str. Lăcrimioarei bl. 41 – 42, str. Păiș David – lângă statuie, str. Căminului bl. 34, str. Remulus Cioflec bl. 7, str. Sporturilor – în fața
ștrandului, str. Stadionului – în fața bazei sportive - 1.200.000 EUR.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ
În baza Hotărârii CAÎL nr. 3203/18.06.2013, Municipiul Baia Mare a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 96.400.000 lei, de la
CEC Bank SA, destinată realizării unor obiective de investiţii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea
Europeană. Municipiul Baia Mare utilizează finanţarea rambursabilă conform Hotărârii CAÎL nr. 4004/02.02.2015.
Cu Notificarea nr. 20235/17.07.2015, Municipiul Baia Mare aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.
324/15.07.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin diminuarea valorii alocate unora dintre obiectivele de investiții
și realocarea sumelor respective atât pentru unul dintre obiectivele ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile, cât pentru unele
obiective de investiții care nu beneficiază de fonduri europene nerambursabile.
Precizăm că la momentul autorizării contractării finanțării rambursabile sus-menționate, Municipiul Baia Mare nu avea obligația de încadrare
a împrumutului în plafoanele prevăzute la art.3 alin.(2) din Legea nr.182/2014 și a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art.63 alin.(4) şi (41) din
Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anume:
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•
totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la finanţările rambursabile contractate şi/sau garantate, dobânzile şi
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale finanţării rambursabile care urmează să fie contractată în anul respectiv, să nu depăşească
limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006, diminuate cu
veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanţării rambursabile care urmează să
fie contractată;
•
unitatea administrativ-teritorială nu înregistrează plăţi restante sau, în cazul în care a înregistrat plăţi restante la data de 31
decembrie a anului anterior, acestea au fost achitate până la data solicitării avizului CAÎL;
•
unitatea administrativ-teritorială nu a înregistrat deficit al secţiunii de funcţionare la sfârşitul anului anterior solicitării avizului CAÎL.
Referitor la solicitarea Primăriei Municipiului Baia Mare, având în vedere cele anterior menționate, precizăm că modificarea listei de investiții
conform HCL nr. 324/15.07.2015 presupune afectarea atât a plafonului de contractare, cât și a plafonului de tragere. Drept urmare, pentru
suma respectivă solicitantul trebuie să respecte condițiile legale pentru contractarea unei finanțări rambursabile pentru realizarea de
investiții publice de interes local care nu beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană. Astfel, urmare intrării în
vigoare a Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, procesul de autorizare a contractării de finanțări
rambursabile, care intră sub incidența plafoanelor anuale de contractare și tragere, va putea fi continuat numai după data de 15 octombrie
2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art.3 alin.(2) din Legea nr.182/2014, rămase neutilizate, și cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, în baza cererii însoțită de documentația completă, întocmită conform prevederilor HG nr. 9/2007 privind constituirea, componența
și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare.
5. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI
Prin Hotărârea CAÎL nr.2344/25.05.2012 a fost avizată contractarea de către Municipiul Drobeta Turnu Severin a unei finanţări
rambursabile, în sistem revolving, în valoare de 50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de
finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Municipiul Drobeta Turnu Severin a încheiat cu CEC Bank
Contractul de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale
nr.RQ12069880554577/27.06.2012., cu modificările şi compltările ulterioare.
Cu Notificarea nr.15877/12.08.2015, Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL
nr.64/29.04.2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de împrumut - tip linie de credit pentru cofinanţarea/prefinanţarea
proiectelor de investiţii de interes public finanţate din fonduri europene ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului
„Reabilitare Palatul Cultural Theodor Costescu şi Cetatea Severinului” (cod SMIS 3773), prin care a fost aprobată prelungirea duratei
împrumutului contractat de la CEC Bank S.A. cu 6 luni, până la data de 28.0 4.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria
Municipiului Drobeta Turnu Severin a prezentat următoarele documente:
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• HCL nr.64/29.04.2015 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de împrumut - tip linie de credit pentru cofinanţarea/prefinanţarea
proiectelor de investiţii de interes public finanţate din fonduri europene ca urmare a prelungirii perioadei de implementare a proiectului
„Reabilitare Palatul Cultural Theodor Costescu şi Cetatea Severinului” (cod SMIS 3773);
• proiectul de act adiţional nr.5 la Contractul de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii
publice locale nr.RQ12069880554577/27.06.2012, încheiat cu CEC Bank S.A..
6. MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
În baza prevederilor OUG nr.2/2015, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Oradea a contractat două împrumuturi din venituri
din privatizare, astfel:
•
unul în valoare de 14.840.251 lei, pentru asigurarea finanțării corecțiilor financiare aplicate unui proiect finanțat din fonduri
externe nerambursabile, și
•
cel de-al doilea în valoare de 32.309.351 lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile,
pentru care au fost semnate cu Ministerul Finanțelor Publice, Convențiile de împrumut nr.180420/01.07.2015 - 542249/06.07.2015 și
nr.180427/ 01.07.2015 - 542250/06.07.2015.
În urma finalizării unor proiecte pentru care cofinanțarea a fost asigurată din împrumuturile contractate în baza OUG nr.2/2015, cu
modificările și completările ulterioare, au fost înregistrate economii. Pe de altă parte, există proiecte în implementarea cărora se constată
necesitatea realizării de lucrări suplimentare, acestea generând cheltuieli neeligibile mai mari decât cele estimate inițial.
Având în vedere cele prezentate anterior, cât și faptul că municipalitatea derulează și alte proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile, Municipiul Oradea solicită CAÎL un punct de vedere atât pentru posibilitatea utilizării acestor economii pentru alte investiții,
prin completarea listei de investiții, cât și pentru redistribuirea sumelor economisite pentru alte proiecte cuprinse în cererea pentru
autorizarea contractării împrumutului, în cazul cărora cheltuielile neeligibile sunt mai mari decât cele inițiale.
7. COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr.3290/28.08.2013 a fost avizată contractarea de către Comuna Oşorhei a unei finanţări rambursabile, în valoare de
5.000.000 lei, în sistem revolving, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la
Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Oşorhei a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiţii pentru
proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale nr.RQ13071749636099/29.08.2013, cu modificările și completările
ulterioare.
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Cu Notificarea nr.10731/30.07.2015, Primăria Comunei Oşorhei aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.43/26.05.2015 privind
modificarea Hotărârii nr.36 din 18 iulie 2012. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii
finanţate din împrumutul menţionat, prin introducerea a trei noi obiective şi redistribuirea sumelor pe celelalte obiective de investiţii. Prin
urmare, lista obiectivelor finanţate din împrumut va avea următoarea structură:
•
Dezvoltarea infrastructurii de drumuri la autorităţile locale din Oşorhei şi Berettyoujfalu, prin Programul Operaţional de
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, în valoare de 4.562.852 lei;
•
„Energy Business” - Dezvoltarea de Centre cu servicii în energii regenerabile în judeţele Hajdu-Bihar şi Bihor, prin Programul
Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România, în valoare de 2.676.223 lei;
•
Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea energiei verzi, prin realizarea unei capacităţi de
producere a energiei electrice de 0,6 MW, pe panouri fotovoltaice, în comuna Oşorhei, prin Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competivităţii Economice”, în valoare de 385.190 lei;
•
Achiziție utilaj pentru intervenții în situații de urgență, comuna Oșorhei, județul Bihor, prin Programul Național pentru
Dezvoltare Rurală România, în valoare de 113.766 lei;
•
Achiziție utilaj pentru lucrări de întreținere și gospodărire a comunei Oșorhei, județul Bihor, prin Programul Național pentru
Dezvoltare Rurală România, în valoare de 369.991 lei;
•
Amenajare parc central Oșorhei, prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală România, în valoare de 1.405.697 lei.
8. COMUNA MOCIU, JUDEȚUL CLUJ
Prin Hotărârea CAÎL nr.3588/12.05.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Mociu a unei finanţări rambursabile, în valoare de
2.700.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Proiect integrat de înfiinţare reţea de canalizare, reabilitare drum,
extindere reţea alimentare cu apă, modernizare cămin cultural şi înfiinţare centru de zi pentru copii „tip after-school” în comuna Mociu,
judeţul Cluj”, derulat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În baza acestei hotărâri a fost încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul
linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații publice locale
nr.RQ14011144670984/15.05.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.7089/31.08.2015, Primăria Comunei Mociu aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.50/22.07.2015 privind
aprobarea prelungirii perioadei de creditare cu 3 luni, prelungirea perioadei de tragere până la data de 30.09.2015 a creditului în valoare de
2.700.000 lei contractat de la CEC Bank pentru proiectul „Proiect integrat de înființare rețea de canalizare, reabilitare drum, extindere rețea
alimentare cu apă, modernizare cămin cultural și înființare centru de zi pentru copii tip after school în comuna Mociu, jud. Cluj” cu
menținerea garanțiilor existente și împuternicirea persoanelor care să reprezinte UAT Mociu la semnarea actelor adiționale la contractul de
credit și garantare, prin care au fost aprobate prelungirea perioadei de creditare a finanţării contractate de la CEC Bank S.A. cu 3 luni și a
perioadei de tragere, până la 30.09.2015. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Mociu a prezentat următoarele
documente:
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• HCL nr.50/22.07.2015 privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare cu 3 luni, prelungirea perioadei de tragere până la data de
30.09.2015 a creditului în valoare de 2.700.000 lei contractat de la CEC Bank pentru proiectul „Proiect integrat de înființare rețea de
canalizare, reabilitare drum, extindere rețea alimentare cu apă, modernizare cămin cultural și înființare centru de zi pentru copii tip after
school în comuna Mociu, jud. Cluj” cu menținerea garanțiilor existente și împuternicirea persoanelor care să reprezinte UAT Mociu la
semnarea actelor adiționale la contractul de credit și garantare;
• Actul adițional nr.3/26.08.2015 la Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru
administrații publice locale nr.RQ14011144670984/15.05.2014.
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