COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 08 iunie 2015, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1400, 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
1.038,11
1.200,00
161,89
2015
1.200,00
1.200,00
2016
1.200,00
1.200,00
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

851,61
101,87
4,52

348,39
1.098,13
1.195,48

Autorizări
trageri
(% din limită)
70,97
8,49
0,38

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

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
453,16
1.562,18
39,01
0,00

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

3

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

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
FÂNTÂNELE
JUDEŢUL IAȘI
Tel./Fax:
0232 – 413 654
primariafantanele
iasi@ yahoo.com
COMUNA IGHIU
JUDEŢUL ALBA
Ighiu nr. 56.
Tel.: 0258 - 844 103
Fax: 0258 - 844 114
primariaighiu@
yahoo.com
www.comuna
ighiu.ro
COMUNA
SÎNMARTIN
JUDEŢUL BIHOR
B-dul Felix nr. 105.
Tel.: 0259 - 318 003
Fax: 0259 - 318 524
primaria@
sanmartin.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Achiziție utilaje
întreținere drum de
către primăria
Fântânele, jud. Iași
PNDR
Modernizare
infrastructură rutieră,
rețea de alimentare
cu apă, înființare
centru de zi pentru
persoane vârstnice
și dotare cămin
cultural în comuna
Ighiu, jud. Alba
PNDR
Îmbunătățirea
infrastructurii de
transport cu impact
transfrontalier la
nivelul localităților
Sînmartin și
Puspokladany –
CROSSROADS
PCT HU-RO

Data
depunerii
documentaţiei

2773/538748/
24.03.2015
completări
540745/
27.05.2015,
541053/
04.06.2015

2788/539450/
16.04.2015
completări
540837/
28.05.2015

2807/540312/
12.05.2015
completări
13.05.2015,
27.05.2015

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

PIRAEUS
BANK

OTP BANK
ROMÂNIA

BRD-GSG

0,00

0,00

0,00
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RON

388.260
trageri în
2015

497.000
trageri în
2015

1.500.000
trageri în
2015

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 4,5%
7 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat

ROBOR3M +
3,99%
4 luni

1 lună

com.acordare/
analiză: 0,95%
flat

ROBOR6M + 1,9%
11 luni

1 lună

com.acordare:
0,5% flat

NU

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 1.345.297,51 lei,
canalizare și tratare
ape reziduale
(SAPARD), 2006, 10
ani (6 luni grație)
2 finanţări
rambursabile:
1.BRD-GSG:
5.500.000 lei, investiții,
2006, 10 ani (3 ani
grație)
2.BCR: 5.000.000 lei,
investiții, 2010, 10 ani
(2 ani graţie)

Nr.
crt.

4

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA JOSENI
JUDEŢUL
HARGHITA
Str. Centru nr.802,
CP 537130.
Tel./Fax:
0266 – 364 498
primjoseni@
hr.astral.ro
www.comuna
joseni.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Dotarea serviciului
voluntar pentru
situații de urgență
Achiziționare utilaje
la serviciul voluntar
pentru situații de
urgență – Joseni
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

2810/540381/
14.05.2015
completări
540871/
29.05.2015,
540872/
29.05.2015

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

474.543

CEC BANK

trageri în
2015:
606.258

0,00

3 luni

9 luni

ROBOR6M +
3,75%
com.acordare: 2%

credit
revolving

ROBOR1M +
5,25%

5

MUNICIPIUL
TÂRGOVIȘTE
JUDEŢUL
DÂMBOVIȚA
Str. Revoluției nr. 1
- 3, CP 130011.
Tel.: 0245 - 613 928
Fax: 0245 - 217 951
primar@pmtgv.ro
www.pmtgv.ro

Complex turistic de
natație Târgoviște
POR

2816/540498/
19.05.2015
completări
26.05.2015

6

COMUNA
BÂRNOVA
JUDEŢUL IAȘI
Tel.: 0232 - 294 120
Fax: 0232 - 294 225
contact@
primariabarnova.ro
www.primaria
barnova.ro

Înființare și dotare
serviciu public de
întreținere și
deszăpezire drumuri
în comuna Bârnova,
jud. Iași
PNDR

2818/540502/
19.05.2015
completări
26.05.2015,
28.05.2015

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

CEC BANK

Banca
Comercială
Carpatica

0,00

18.571.000
trageri în
2015

0,00
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338.520
trageri în
2015

8 luni

120 luni

com.analiză:
0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.gestiune:
0,85%
com.reanaliză:
0,5%

ROBOR6M + 4,5%
4 luni

35 luni

com.acordare: 1%
flat

o finanţare
rambursabilă:
OTP Bank: 2.500.000
lei, proiecte PNDR,
2014, 11 luni (3 luni
grație)

3 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
11.870.497,44 lei,
investiții, 2009, 8 ani
(4 ani graţie)
2.BRD-GSG:
18.358.434,83 lei,
proiect POR (Complex
turistic natație), 2011,
13 ani (3 ani graţie)
31.MFP: 1.996.651,29
lei, achitare plăţi
restante OUG 3/2013,
2013, 5 ani
o finanţare
rambursabilă:
MFP: 1.073.939 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani

Nr.
crt.

7

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA
MĂDĂRAȘ
JUDEŢUL
HARGHITA
Comuna Mădăraș
nr.193, CP 537071.
Tel./Fax:
0266 – 335 824
csikmadaras@
gmail.com
www.csik
madaras.ro

Reabilitarea
drumurilor forestiere
Mădăraș Mare și
Mădăraș Mic,
comuna Mădăraș,
județul Harghita
PNDR
Construire școală cu
clasele I-IV comuna
Mădăraș. Jud.
Harghita POR
Construire sistem de
iluminat public nou,
comuna Mădăraș
PNDR
Amenajarea zonei
pieții agro-alimentare
din Mădăraș PNDR

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

1.792.000
2822/540575/
21.05.2015
completări
541050/
04.06.2015

OTP BANK
ROMÂNIA

0,00

trageri în
2015:
3.092.000

ROBOR6M + 4,5%
2 luni

4 luni

com.acordare: 1%
flat

NU

credit
revolving

ROBOR3M
+4,25%

8

COMUNA
FRUMUȘENI
JUDEŢUL ARAD
Frumușeni nr. 379.
Tel.: 0257 - 455 250
Fax: 0257 - 455 252

Reabilitare trotuare,
accese, parcări și
spații verzi în
localitățile Frumușeni
și Aluniș, comuna
Frumușeni, jud. Arad
PNDR

2824/540610/
22.05.2015
completări
25.05.2015,
02.06.2015,
03.06.2015

BCR

0,00
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289.590
trageri în
2015

11 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,5% flat
com.neutilizare:
1,5%
com.ramb.
anticip.: 2,5% flat,
în cazul refin.

NU

Nr.
crt.

9

10

11

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
CIOCĂNEȘTI
JUDEŢUL
CĂLĂRAȘI
Str. Principală nr.
295.
Tel.: 0242 - 337 305
Fax: 0242 - 337 292
primariaciocanesti
@yahoo.com
www.primariaciocanesti.ro
COMUNA
BRANIȘTEA
JUDEŢUL
DÂMBOVIȚA
CP 137050
Tel.: 0245 - 715 196
Fax: 0245 - 715 031
primaria.branistea
@yahoo.com
COMUNA
FRUMOSU
JUDEŢUL
SUCEAVA
Com. Frumosu nr.
72.
Tel.: 0230 - 576 338
Fax: 0230 - 576 439
frumosuprimaria@
yahoo.com
www.comuna
frumosu.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 +
5,75%
Achiziționarea de
utilaje pentru
îmbunătățirea
activității serviciului
voluntar pentru
situații de urgență al
comunei Ciocănești,
jud. Călărași
PNDR

2826/540659/
25.05.2015
completări
540922/
02.06.2015

CEC BANK

0,00

340.243
trageri în
2015

11 luni

1 lună

Dotarea cu utilaje a
serviciului comunitar
de utilități publice din
cadrul Primăriei
Braniștea
PNDR

2827/540660/
25.05.2015
completări
29.05.2015,
02.06.2015

Banca
Comercială
Carpatica

0,00

345.000
trageri în
2015

5 luni

1 lună

Amenajarea încălzirii
centrale a localului:
Școala Gimnazială
nr.1 Ion Șuhane din
Frumosu, jud.
Suceava
PNDR

2829/540664/
25.05.2015
completări
02.06.2015

PIRAEUS
BANK

0,00

pagina 5 din 11

192.953
trageri în
2015

com.analiză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.neutilizare:
0,05%
com.ramb.
anticip.: 1%
com.
rescadențare:
0,7%

ROBOR3M + 4,5%

NU

NU

com.acordare: 1%

ROBOR6M + 4,5%
5 luni

1 lună

com.analiză: 1%
flat

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank: 2.000.000
lei, proiect FEN, 2012,
32 luni

Nr.
crt.

12

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA
DRĂGOIEȘTI
JUDEŢUL
SUCEAVA
Loc. Măzănăești nr.
97, CP 727219.
Tel.: 0230 - 206 201
Fax: 0230 - 551 580
primariadragoiesti@
yahoo.com

Modernizare drum
vicinal în satul
Drăgoiești, comuna
Drăgoiești,
jud.Suceava;
Achiziție mașină
specializată pentru
situații de urgență în
com. Drăgoiești, jud.
Suceava
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

2834/540697/
26.05.2015
completări
02.06.2015

Finanţator

EUR

CEC BANK

TOTAL

III.

Judeţ

ARAD

Valoare finanţare
rambursabilă
RON

0,00

488.400
trageri în
2015

0,00

25.217.509
trageri în
2015:
26.649.224

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

3 luni

Rata dobânzii

Perioada
de
rambursare

Comisioane

1 lună

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

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă:
Erste Group Bank AG:
270.000 EUR, „Utilități
și mediu la standarde
europene”, 2004, 25
ani (5 ani grație)

Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, destinat finanțării unui proiect
care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Categ.
UAT

O

Denumire
UAT

PECICA

Nr. și dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

540132/
07.05.2015

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării
Finanţator

09.08.2012

20.08.2012

BCR
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Valoare
finanţare

8.000.000

Valuta
de
contract

RON

Valoare
solicitată
pentru 2015
pentru pre/
cofinanţare
fd.UE

362.122,00

Observaţii

PNDR, Notificare modificare listă
investiții
dată limită de tragere: 26.06.2015,
credit revolving
modificarea Hot. CAÎL nr.
2395/09.08.2012 (reducere trageri
2012 de la 8.200.000 lei la
4.328.849,64 lei, reducere trageri
2013 de la 8.500.000 lei la
1.305.058,60 lei, introducere trageri
2015)

IV.

Nr.
crt.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
aprobate prin Legea nr. 184/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2015 și au fost depuse până la data intrării în vigoare a OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și alte măsuri, cuprinse în tabelul următor:

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

ROBOR6M +
5,25%

1

MUNICIPIUL
PLOIEŞTI
JUDEŢUL
PRAHOVA
B-dul Republicii nr.
2, CP 100066.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

2

COMUNA ȘĂULIA
JUDEŢUL MUREȘ
Săulia nr. 413.
Tel.: 0265 - 435 112
Fax: 0265 - 435 113
saulia@cjmures.ro
www.saulia.ro

Relocare Spital
Pediatrie prin
schimbare de
funcțiune clădire
Piața Eroilor nr. 1A

2730/536522/
21.01.2015
completări
02.02.2015,
06.03.2015,
18.03.2015,
540503/
19.05.2015,
05.06.2015

CEC
BANK

Achiziție autoturism

2734/536828/
28.01.2015
completări
538617/
20.03.2015,
540422/
20.05.2015,
05.06.2015

RCI
Leasing
România
IFN SA

TOTAL

0,00

25.000.000
trageri în
2015

3 ani

12 ani

com.analiză în
regim de urgenţă:
0,25%
com.acordare:
0,9% flat
com.reanaliză:
0,25%
com.
rescadenţare/
reeşalonare/
restructurare:
0,7%

4,9%
9.715,77
trageri în
2015

0,00

9.715,77
trageri în
2015

25.000.000
trageri în
2015
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-

36 luni

com.gestiune: 6
EUR
com.ramb.
anticip.: 5%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare
4 finanţări
rambursabile:
1.Alpha Bank:
66.285.128,5 lei,
investiţii, 2005, 13 ani
(3 ani graţie)
2.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007,
14 ani (3 ani graţie)
3.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani
(2 ani graţie)
4.CEC Bank:
54.000.000 lei,
proiecte fd. UE, 2014,
15 ani (3 ani graţie)
o finanţare
rambursabilă:
MFP: 75.898 lei,
achitare plăți restante
OUG 3/2013, 2013, 5
ani

V.

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, cuprinse în
situația anexată.

VI.

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 următoarelor 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. 13866/21.04.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva a adus la cunoștința 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
eliminării unor proiecte, unul pentru care a fost reziliat Contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
și altele 3 finalizate. În locul acestor proiecte, Primăria Municipiului Deva intenționează să realizeze din linia de credit alte 6 proiecte privind
creșterea eficienței energetice a unor blocuri de locuințe. Modificarea menționată se regăsește în anexa la HCL nr. 183/27.05.2015 de
modificare a 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. 183/27.05.2015, 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;
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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;
•
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.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
•

2. MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3202/18.06.2013 a fost avizată contractarea de către Municipiul Alba Iulia a unei finanţări rambursabile, în valoare
de 26.500.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În
baza acestei hotărâri, Municipiul Alba Iulia a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate
din fonduri europene pentru Administraţii Publice Locale nr.RQ13070360634312 din 13.08.2013, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.38857/18.05.2015, Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.113/22.04.2015 privind
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr.6/2015 a Consiliului local cu privire la aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a creditului
bancar contractat în anul 2013, modificat prin Hotărârile nr.264/2012, nr.22/2014. nr.152/2014 și nr.296/2014 a Consiliului local. Prin
adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea a două noi
obiective de investiții, și anume Creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Municipiul Alba Iulia și Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Alba, precum și redistribuirea sumelor alocate pe celelalte obiective. Drept urmare, noua
structură a listei de investiţii va fi următoarea:
•
Reabilitarea Centrului istoric Alba Iulia- Fortificaţia de tip Vauban-căi de acces, iluminat exterior şi mobilier urban zona interioară,
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 14.042.377,51 lei;
•
Reconstituire şi punere în valoare acces latura de vest Cetatea Alba Carolina, Fortificaţia de tip Vauban, Municipiul Alba Iulia, prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, în valoare de 7.134.786,43 lei;
•
Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut-Parcul dendrologic „Dr. Ioan Vlad”- Valea Popii din municipiul Alba Iulia,
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, în valoare de 2.157.660,76 lei;
•
Centru de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Sfânta Maria, în baza Acordului cadru de împrumut F/P1566/2006 între România
și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 220.000 lei;
•
Centru de resurse – „Academia Doamnelor”, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013, în valoare de 786.200 lei,
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Creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Municipiul Alba Iulia, prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 5, în valoare de 962.966,61 lei;
•
Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, în valoare de
1.196.008,69 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
•

3. ORAȘUL PECICA, JUDEȚUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.2395/09.08.2012 a fost avizată contractarea de către Oraşul Pecica a unei finanţări rambursabile, în valoare de
8.000.000 lei, destinată realizării unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanţare externă nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Pecica a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanţare nr.DM51/20.08.2012, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.37441/18.12.2014, transmisă în data de 23.04.2015, completată cu nr.24064/11.05.2015, Primăria Orașului Pecica aduce
la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.66/30.05.2014 privind modificarea articolului 2 al Hotărârii nr.38 din
data de 22.03.2012 privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 8.000.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei de
investiții prin introducerea la finanțare a proiectului „Modernizare drum de exploatare Pecica DE 795”, derulat prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală. Valoarea alocată din împrumut aferentă acestui proiect este de 362.122 lei.
Totodată, prin Actul adițional nr.51/F/23.12.2014 la Contractul de Credit -Linie de Finanțare nr. DM 51/20.08.2012 a fost aprobată și
prelungirea duratei de tragere a liniei de finanțare până la data de 26.06.2015.
4. COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Prin Hotărârile CAÎL nr. 3783 și 3784 din data de 05.11.2014, Comuna Valea Lungă a fost autorizată să contracteze două finanţări
rambursabile în valoare de 520.000 lei, respectiv 124.800 lei, pentru realizarea investiției „Modernizare infrastructură în comuna Valea
Lungă, obiectiv Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv Amenajare Parc Primărie, comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița”, care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri, Comuna Valea Lungă a încheiat cu
OTP Bank, în data de 13.11.2014, contractele nr.C45002014016846, respectiv C45002014016848.
Cu Notificarea nr. 2373/18.05.2015, Comuna Valea Lungă aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/13.05.2015
s-a aprobat prelungirea până la data de 15.07.2015 a perioadei de rambursare a împrumuturilor aprobate prin HCL nr.47/30.09.2014,
contractate de la OTP Bank România SA pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA și a cheltuielilor eligibile pentru proiectul „Modernizare
infrastructură în comuna Valea Lungă, obiectiv: Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv: Amenajare Parc Primărie” finanțat prin programul
PNDR, Măsura 322. Comuna Valea Lungă a semnat cu OTP Bank actele adiționale nr.2 de prelungire a perioadei de rambursare a celor
doua credite.
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5. JUDEȚUL IALOMIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3504/19.02.2014, Judeţul Ialomiţa a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
30.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes județean. În baza acestei hotărâri, Județul Ialomița a
încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul de credit nr. RQ14021670679553 din data de 27.02.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.4330/26.05.2015, cu completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr.8
din data de 10.02.2015, Consiliul Judeţean Ialomiţa a aprobat modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr.28/28.03.2014 privind aprobarea împrumutului intern al Județului Ialomița pe anul 2014, în sensul redistribuirii sumelor prevăzute iniţial,
între obiective, fără a modifica tragerile din împrumutul aprobat, după cum urmează:
•
Modernizare drum judeţean DJ 201 Mărculeşti-Sudiţi-Săveni km 84+000-100+000: 2.900.000 lei;
•
Modernizare drum judeţean DJ 213:DN2A-Luciu, km 0+000-7+900: 3.245.730 lei;
•
Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759: 3.998.680 lei;
•
Modernizare DJ 313 Horia-Axintele, km 22+607-35+087: 8.500.000 lei;
•
Reabilitare DJ 306A Ciochina-Crunţi, km 4+513-12+309: 8.593.250 lei;
•
Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă Slobozia corp C;D;E-etapa II: 2.762.340 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Ialomița a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.8/10.02.2015 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
nr.28/28.03.2014 privind aprobarea împrumutului intern al Județului Ialomița pe anul 2014;
- proiectul actului adițional nr.7 la contractul nr.RQ14021670679553 din data de 27.02.2014;
- Dispoziția nr.111/19.05.2015 a Consiliului Județean Ialomița privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
6. ORAȘUL SĂRMAȘU, JUDEȚUL MUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr.3507/19.02.2014 a fost avizată contractarea de către Orașul Sărmaşu a unei finanţări rambursabile, în valoare de
5.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Totodată, în Hotărârea CAÎL nr.3507/2014 se prevede că finanţarea
rambursabilă se trage integral în anul 2014. În baza acestei hotărâri, Orașul Sărmașu a încheiat cu C.E.C. Bank S.A., Contractul de credit
nr.RQ1403355868299/09.04.2014.
Cu Notificarea nr.2657/27.04.2015, Primăria Orașului Sărmașu aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.20/26.03.2015 pivind
aprobarea prelungirii perioadei de tragere și grație din cadrul contractului de credit de investiții nr.RQ1403355868299/09.04.2014, în
valoare de 5.000.000 lei, semnat de către Orașul Sărmașu cu CEC Bank SA. Prin adoptarea acestei hotărâri s-a amendat prevederea
contractuală cu privire la perioada de utilizare a împrumutului, prin prelungirea acesteia de la 08.04.2015 la 08.12.2015, celelalte
prevederi rămânând nemodificate. În acest sens, în data de 09.04.2015 a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de credit nr.
RQ1403355868299/09.04.2014.
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