COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 12 ianuarie 2016, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1130, 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 – 2018:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(31) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar, pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, 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. Până la
data de 15 noiembrie 2015, valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativteritorială 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.
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2016, în anul 2016, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în
perioada 2016 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 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:
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Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
3)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

1.200,00
95,72
1.200,00
142,48
1.104,28
1.057,52
2015
1.200,00
1.200,00
1.200,00
570,62
0,00
629,38
2016
1.200,00
1.200,00
941,04
258,96
2017
7,25
2018
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014, Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

Autorizări
trageri
(% din limită)
88,13
52,45
21,58

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
145,78

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 3)
873,98
1.988,30
140,48

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 4,45
lei/euro şi 3,97 lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2015 (noiembrie 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 (4,44 lei/euro, 3,93 lei/dolar), 2017 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2015 (noiembrie 2015), elaborată de
CNP.

II. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.
III. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Prin Hotărârea CAÎL nr.310/24.03.2006 a fost avizată contractarea de către Județul Caraș-Severin a unei finanțări rambursabile, în valoare de
62.100.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza hotărârii menționate, a fost încheiat Contractul de credit
nr.107/19570/08.05.2006 cu Banca Comercială Română SA, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 20637/15.12.2015, Consiliul Județean Caraș-Severin aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCJ nr.165/30.09.2015 privind
aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.172/2005 privind
aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000 lei pentru finalizarea unor obiective de investiții ale Consiliului Județean CarașSeverin, cu modificările și completările ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată rambursarea anticipată din resursele proprii
ale bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, în anul 2015, a sumei de 16.834.944 lei, reprezentând contravaloarea a 48 de rate de
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principal, stipulate în contractul de credit – linie de finanțare nr.107/19570/08.05.2006, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între
Banca Comercială Română SA și Județul Caraș-Severin.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Caraș-Severin a prezentat:
- Hotărârea Consiliului Județean nr.165/30.09.2015 privind aprobarea unei modificări în structura finanțării rambursabile interne aprobată
prin Hotărârea Consiliului Județean nr.172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investiții ale Consiliului Județean Caraș-Severin, cu modificările și completările ulterioare .;
- Actul adițional nr.107/19.570/W din 02.12.2015 la contractul de credit-linie de finanțare nr.107/19.570/08.05.2006.
2. JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Prin Hotărârea nr.2468/29.10.2012, CAÎL a avizat favorabil contractarea de către Județul Caraș-Severin a unei finanțări rambursabile sub
forma unei linii de credit cu un plafon maxim de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean prin Programul
Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin” și prin Programul Operațional
Regional 2007-2013, proiectul „Modernizare DJ 582 Văliug – Slatina Timiș”. În baza hotărârii menționate a fost încheiat Contractul linie de
credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr. RQ12110857596756/22.11.2012, cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 15324/06.11.2014, Consiliul Județean Caraș-Severin a adus la cunoştinţa CAÎL că prin HCJ Caraş-Severin nr.
136/29.08.2014 a fost aprobată redistribuirea sumelor din finanţarea rambursabilă sus-menţionată, fără modificarea valorii acesteia, între
obiectivele de investiţii, după cum urmează:
• valoarea alocată obiectivului „Modernizare DJ 582 Văliug – Slatina Timiş” a fost diminuată cu suma de 2.530.786,82 lei,
ajungând la valoarea de 23.174.213,18 lei;
• valoarea alocată obiectivului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin” a fost majorată cu
suma de 2.530.786,82 lei, ajungând la valoarea de 76.825.786,82 lei.
Urmare Notificării nr. 15324/06.11.2014, prin adresa nr. 544041/09.12.2014 s-a răspuns Consiliului Județean Caraș-Severin că membrii
Comisiei au luat act de respectiva notificare în şedinţa din data de 09 decembrie 2014.
Prin adresa nr. VI/21253/23.12.2015, Consiliul Județean Caraș-Severin a prezentat modul de derulare a contractului de credit – linie de
finanțare de tip revolving contractată de la CEC Bank SA, în valoare de 100.000.000 lei, precizând că prin Hotărârea CAÎL nr. 4675/11.11.2015
s-au reautorizat tragerile anuale din finanțarea rambursabilă menționată, din care pentru anul 2015 este prevăzută valoarea de 60.522.530,03
lei. Totodată, Consiliul Județean Caraș-Severin a precizat că având în vedere că în textul hotărârii emise de CAÎL nu se specifică caracterul
liniei de finanțare, respectiv finanțare rambursabilă de tip revolving, valorile anuale autorizate sunt considerate de către instituția bancară ca
fiind suma totală a tragerilor efectuate în perioadă, exclusiv rambursările efectuate de către împrumutat în cursul perioadei revolving. Ținând
cont de caracterul revolving al finanțării rambursabile, Consiliul Județean Caraș-Severin consideră că sumele autorizate reprezintă plafonul
între tragerile și rambursările succesive realizate de către împrumutat în perioada de revolving și solicită CAÎL sprijinul pentru deblocarea
situației apărute ca urmare a neautorizării de către instituția bancară a cererii de tragere transmisă către aceasta pentru sume destinate
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proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, care beneficiază de fonduri europene prin POS Mediu,
trageri care depășesc plafonul de 60.522.530,03 lei cu suma de 21.300.000 lei, ce reprezintă valoarea rambursărilor efectuate în cadrul liniei
de credit de tip revolving.
Urmare solicitării Consiliului Județean Caraș-Severin precizăm următoarele:
- potrivit art. 1 din Hotărârea CAÎL nr. 2468/29.10.2012, se avizează favorabil contractarea de către Județul Caraș-Severin a unei finanțări
rambursabile sub forma unei linii de credit cu un plafon maxim de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean
prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin” și prin
Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul „Modernizare DJ 582 Văliug – Slatina Timiș”;
- conform Notificării nr. 15324/06.11.2014, valoarea finanțării rambursabile este alocată pentru proiectele care beneficiază de fonduri europene
nerambursabile, astfel:
• 23.174.213,18 lei, valoare alocată pentru proiectul „Modernizare DJ 582 Văliug – Slatina Timiş”;
• 76.825.786,82 lei, valoare alocată pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”;
- prin Hotărârea CAÎL nr. 4675/11.11.2015 se modifică articolul 2 din Hotărârea CAÎL nr. 2468/29.10.2012, modificată prin Hotărârile CAÎL nr.
3935/09.12.2014 și nr. 3999/02.02.2015, care face trimitere la finanțarea rambursabilă prevăzută la art. 1 din Hotărârea CAÎL nr.
2468/29.10.2012, s-au autorizat următoarele trageri anuale:
• pentru anul 2012: 4.400.589,19 lei;
• pentru anul 2013: 19.910.032,60 lei;
• pentru anul 2014: 14.166.848,18 lei;
• pentru anul 2015: 60.522.530,03 lei;
• pentru anul 2016: 1.000.000,00 lei;
- valoarea tragerilor anuale autorizate pentru anii 2012, 2013 și 2014 reprezintă suma totală a tragerilor efectuate în fiecare dintre anii
menționați, exclusiv rambursările efectuate de către împrumutat în cursul perioadei revolving (având în vedere sumele înscrise în „Situația
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială în perioada
22.11.2012 – 30.11.2015”);
- valoarea tragerilor anuale autorizate pentru anul 2015 reprezintă suma totală a tragerilor care puteau fi efectuate în anul respectiv, exclusiv
rambursările efectuate de către împrumutat în cursul perioadei revolving, suplimentarea sumei de 60.522.530,03 lei presupunând alocarea, prin
hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, a unei valori mai mari pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Caraş-Severin” și întocmirea unei cereri pentru reautorizarea efectuării de trageri.
3. MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU
Prin Hotărârea CAÎL nr.3648/11.08.2014, modificată prin Hotărârea CAÎL nr.3680/21.08.2014, a fost avizată contractarea de către Municipiul
Râmnicu-Sărat a unei finanţări rambursabile, în valoare de 3.900.000 lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții publice de interes
local prin:
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1. Programul Operațional Regional 2007-2013,
- Axa prioritară 1, proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană a Municipiului Râmnicu-Sărat, județul
Buzău”;
- Axa prioritară 5, proiectul „Restaurarea Complexului Brâncovenesc – monument istoric de categoria A”;
- Axa prioritară 3, proiectul „Reabilitarea clădirii și dotarea laboratoarelor și cabinetelor situate în str.Nicolae Bălcescu nr.2A, ce aparțin
Gr.Școlar Agricol Râmnicu-Sărat, județul Buzău”,
- Axa prioritară 1, proiectul „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a Municipiului
Râmnicu-Sărat” și
2. Programul Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”.
Cu Notificarea nr.28866/17.12.2015, Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.230/23.12.2015 privind
aprobarea prelungirii până la data de 30.06.2016 a perioadei de tragere a sumei de 207.132 lei, rămasă neutilizată, din cadrul contractului de
credit încheiat de Municipiul Rm. Sărat cu Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A., în valoare de 3.900.000 lei, pentru realizarea
de investiții publice de interes local. Suma menționată este aferentă proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Buzău”. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Local nr.230/23.12.2015 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere a sumei de 207.132 lei, rămasă neutilizată,
din cadrul contractului de credit încheiat de către U.A.T. Municipiul Rm.Sărat cu Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A. în
valoare de 3.900.000 lei pentru realizarea de investiții publice de interes local, până la data de 30.06.2016, sumă aferentă proiectului
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”;
- proiectul actului adițional nr.3 la Contractul de credit nr.2–ABZ din data de 28.08.2014, modificat și completat prin actele adiționale
nr.1/23.09.2014 și nr.2/13.08.2015
4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
Prin Hotărârile CAÎL nr. 3791/05.11.2014 și nr. 4121/08.06.2015 s-a avizat contractarea a două finanţări rambursabile, prima în valoare de
54.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și a doua în valoare de
25.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, pentru proiectul „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune
clădire Piața Eroilor, nr.1 A”. În acest sens, Municipiul Ploiești a încheiat cu C.E.C. Bank S.A., contractul linie de credit nr.
RQ14091260716289/08.09.2014, în valoare de 79.000.000 lei.
Cu Notificarea nr. 024631/15.12.2015, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.486/08.12.2015 privind aprobarea
rectificării bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2015. Prin adoptarea acestei hotărâri, la art. 5, a fost aprobată rectificarea listei
obiectivelor de investiţii pe anul 2015, conform Anexei nr. 5 și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr. 5A, finanţate din
creditul sus-menţionat, prin renunțarea la suma de 10.168,26 mii lei în anul 2015 și alocarea ei în anul 2016, valoarea împrumutului autorizat
rămânând neschimbată. Prin urmare, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, după cum urmează:
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- se alocă în anul 2016 suma de 6.368,26 mii lei pentru obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a căilor de
acces și a rețelei edilitare specifice”, această sumă nefiind utilizată în anul 2015;
- se alocă în anul 2016 suma de 3.800 mii lei pentru obiectivul de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest – Centru de excelență
în afaceri pentru tineri întreprinzători”, această sumă nefiind utilizată în anul 2015.
5. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3509/19.02.2014 a fost avizată contractarea unei finanţări rambursabile, în valoare de 6.000.000 lei, pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local:
• Construire blocuri locuințe de necesitate - destinate familiilor ce locuiesc în blocuri cu risc ridicat de calamitate;
• Amenajare Lacul Curiacul – ecologizarea și modernizarea Lacului Curiacul.
În acest sens, Municipiul Câmpina a încheiat cu B.C.R. S.A., Actul adițional nr.3/25.02.2014 la Contractul de credit – Linie de finanțare nr.
26/04.06.2013.
Cu Notificarea nr. 30.004/07.12.2015, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 87.863/09.12.2015, cu completările ulterioare,
Municipiul CÂMPINA aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.120/26.11.2015 privind aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L.
nr.129/10 octombrie 2013 referitoare la modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.73/30 mai 2013. Prin adoptarea acestei hotărâri au fost
modificate prevederile bugetare pentru cele două obiective de investiții, finanțate din creditul sus-menționat, conform Anexei care face parte
integrantă din HCL nr.120/26.11.2015, valoarea împrumutului autorizat rămânând neschimbată. La obiectivul de investiție „Amenajare Lacul
Curiacul”, finalizat, în anul 2015, pe parcursul execuției s-a înregistrat o economie de 615.000 lei față de valoarea aprobată inițial, sumă care va
fi alocată în anul 2016 pentru celălalt obiectiv de investiții „Construire blocuri locuințe de necesitate“.
6. ORAȘUL BUFTEA, JUDEȚUL ILFOV
Prin Hotărârea CAÎL nr.3396/11.12.2013 a fost avizată contractarea de către Orașul Buftea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
35.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Buftea a încheiat Contractul de credit-linie de finanțare nr.65/06.01.2014 cu BCR S.A., cu
modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.23872/03.12.2015, completată cu cea transmisă în data de 24.12.2015, Primăria Orașului Buftea aduce la cunoştinţa CAÎL
următoarele:
- prin HCL nr.141/27.11.2015 privind modificarea HCL nr.79/2013 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile
interne/externe în valoare de 35.000.000 lei, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Buftea nr.148/06.12.2013 a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiții, respectiv finanțarea din credit a obiectivului „Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea
suprafeței carosabile în orașul Buftea”, derulat prin POR 2007-2013;
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- prin HCL nr.142/27.11.2015 pentru aprobarea modificării contractului de credit nr.65/06.01.2015 încheiat cu Banca Comercială Română S.A.
a fost aprobată prelungirea cu un an a perioadelor de tragere și de grație, precum și finanțarea din creditul contractat de la BCR S.A. a
investiției „Modernizarea infrastructurii rutiere și refacerea suprafeței carosabile în orașul Buftea”.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Buftea a prezentat următoarele documente:
• HCL nr.141/27.11.2015 privind modificarea HCL nr.79/2013 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări
rambursabile interne/externe în valoare de 35.000.000 lei, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Buftea
nr.148/06.12.2013;
• HCL nr.142/27.11.2015 pentru aprobarea modificării contractului de credit nr.65/06.01.2015 încheiat cu Banca Comercială
Română S.A.;
• proiectul actului adiţional nr.2 la Contractul de credit-linie de finanțare nr.65/06.01.2014 cu BCR S.A..
7. SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4715/04.12.2015, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de 78.839.913 EUR de la Banca Europeană de Investiții (BEI), destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 1.
Cu Notificarea nr. 39968/23.12.2015, Primăria Sectorului 1 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost semnat Contractul de
Finanțare cu BEI, însă numai pentru suma de 50.000.000 EUR. De asemenea, se notifică că prin Hotărârile nr. 215 și 216 din 17.12.2015,
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis modificarea listei de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL, în sensul alocării unei părți din
finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 EUR pentru realizarea reabilitării termice a unor blocuri nou incluse în listă și a unor lucrări
suplimentare asociate reabilitării blocurilor de locuințe. De asemenea, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat realocarea sumelor între
obiectivele de investiții. Indicatorii tehnico- economici aferenți noilor obiective de investiții au fost aprobați de Consiliul Local al Sectorului 1 prin
Hotărârile nr. 208 și 209 din 17.12.2015.
8. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3668/11.08.2014, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă, în valoare
de 100.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 3, conform Contractului de credit nr. 10452/03.10.2014
(14917/2014) încheiat cu ING Bank.
Cu Notificarea nr. 193/11.01.2016, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că întrucât împrumutul nu a fost
utilizat integral în termenul precizat în Contractul de credit (31.12.2015), intenționează să extindă data limită de utilizare a acestuia până la
30.12.2016, fiind transmis proiectul Actului Adițional nr. 3.
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IV. Diverse
1. Solicitarea MUNICIPIULUI DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 30.000.000 lei,
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 46010/03.12.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva a adus la cunoștința CAÎL modificările intervenite în
lista de investiții (aprobată prin HCL nr. 84/27.02.2015) care a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei,
conform HCL nr. 395/27.11.2015, în sensul înlocuirii unora dintre obiectivele de investiții, includerii în lista obiectivelor de investiții a altora noi și
a redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă pentru realizarea acestora.
Întrucât în răspunsul la Notificarea menţionată, respectiv în adresa nr. 549070/16.12.2015 s-a strecurat o eroare, în sensul că a fost omisă
preluarea unui obiectiv de investiții din lista modificată a acestora, se solicită revenirea la aceasta cu specificarea listei finale, complete, a
obiectivelor de investiții ce vor fi realizate din finanțarea rambursabilă în valoare de 30.000.000 lei:
• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 712.628 lei;
• Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 662.000 lei;
• Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 797.055 lei;
• Amenajare trotuar strada Zăvoi din Municipiul Deva – 357.830 lei;
• Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 10.621.311 lei;
• Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva – 10.144.724 lei;
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 140.000 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 88.501 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 55.930 lei;
• Modernizare strada Principală din satul Archia aparținător Municipiului Deva – 1.119.200 lei;
• Modernizare strada Cozia – 88.123 lei;
• Modernizare strada Alunului - 424.600 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 344.110 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Vulturului, Deva – 262.339 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Șurianu, Deva – 159.156 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 453.752 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 546.188 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 356.756 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 304.074 lei;
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•
•

Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 520.002 lei;
Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 297.212 lei;
Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 536.498 lei;
Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.011 lei.

2. Solicitarea MUNICIPIULUI IAȘI, JUDEȚUL IAȘI
În baza prevederilor art. XII din OUG nr. 2/2015, Municipiul Iași a contractat de la Ministerul Finanțelor Publice un împrumut în valoare de
29.909.072 lei, destinat prefinanțării și/sau cofinanțării următoarelor proiecte care beneficiază de fonduri europene:
• Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași;
• Desființare parțială, consolidare, reabilitare și reamenajare Școala generală nr. 12 Carol I – Corp A.
Menționăm că suma de 29.909.072 lei a fost virată Municipiului Iași în data de 05.11.2015, în baza Convenției nr. 547376/99877/2015.
Cu adresa nr. 1499/07.01.2016, Municipiul Iași solicită avizul favorabil al CAÎL pentru utilizarea sumei împrumutate pentru următoarele proiecte
care beneficiază de fonduri europene:
• Sistemul de management de trafic în Municipiul Iași;
• Construcție extindere corp A Liceul de Informatică Grigore Moisil și lucrări pentru desființare magazie anexa 2 a liceului;
• Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Iași pentru familiile cu un venit mediu sub 350
euro/lună;
• Reabilitarea, modernizarea și extinderea Căminului de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva;
• Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și
pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană.
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