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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 13decembrie 2016, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1300, propunem următoarea ordine de zi: 
  

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2016 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2016 – 2019: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2016, în anul 2016, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care 
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu 
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
 
În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în 
perioada 2016 – 2018, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 şi Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:  

Anul 
Limite 

contractare 
(mil.lei) 1) 

Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Disponibil 
contractare 

(mil.lei) 

Limite trageri 
(mil.lei) 1) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3) 

Disponibil 
trageri 
(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 

(% din limită) 

Trageri 
reautorizate în 

anul curent 
(mil. lei) 3) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)

 

2016 1.200,00 602,26 597,74 1.200,00     1.010,92 189,08 84,24 143,73 241,08 696,56 

2017 1.200,00   1.200,00 634,84 565,16 52,90     34,16 

2018 1.200,00   1.200,00 145,45  1.054,55 12,12     30,00 

2019     0,00      

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016;        
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2016, de 
4,49lei/euro şi 4,04lei/dolar, conform prognozei de toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 

       

3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 
2016, 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar) și 2018 (4,44lei/euro, 3,96lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP.      
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II. Analiza cererilorpentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei publice locale, 
cuprinse în următorul tabel: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

1 

ORAŞUL BUŞTENI 
JUDEŢUL 
PRAHOVA 

B-dul Libertăţii nr. 
91. 

Tel.: 0244 - 322 005 
Fax: 0244 - 320 750 
primabus@yahoo.c
om primabus@go.ro 

www.orasul-
busteni.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractele de credit 
încheiate cu BCR SA 
nr. DM 33/23.09.2010 
(938.440,48 EUR, 
echivalentul a 
4.236.589,54 lei la 
cursul de 1 EUR = 
4,5145 lei la 
18.11.2016) și nr. DM 
6/1031/24.10.2007 
(5.489.080,50 EUR, 
echivalentul a 
24.780.453,92 lei lei 
la cursul de 1 EUR = 
4,5145 lei la 
18.11.2016) 

3624/549217/ 
15.11.2016 
completări 
549913/ 

28.11.2016, 
08.12.2016 

CEC 
BANK 0,00 29.017.043,46 

trageri în 2016 12 luni 168 luni 

ROBOR6M + 
1,49%  
 
com.analiză/ 
reanaliză: 
0,25%, flat 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com.acordare: 
0,25%, la data 
acordării 
com.neutilizare: 
0,25%, flat 
com.ramb.anticip
.: 0,5% 
com.refin.: 1,5% 
com.rescadențar
e/ reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

5 finanţări 
rambursabile: 
1.BEI: 510.685,39 
EUR, Program 
SAMTID, 2006, 25 
ani (5 ani graţie) 
2.BCR SA: 
6.604.833 EUR, 
investiţii publice, 
2007, 20 ani (4 ani 
graţie) 
3.BCR SA: 
1.000.000 EUR, 
investiţii publice, 
2010, 20 ani (5 ani 
graţie) 
4.CEC Bank: 
6.083.462,29 lei, 
investiții publice, 
2012, 5,6 ani (34 luni 
grație) 
5.MFP: 7.196.929 lei, 
cofin. proiect inclus 
în program național, 
OUG nr. 2/2015, 
2015, 10 ani 



pagina 3 din 14 
 

 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

2 

SECTOR 4 
BUCUREŞTI 
B-dul George 

Coşbuc nr. 6-16, 
sector 4. 

Tel.: 021 - 335 9230 
Fax: 021 - 337 0790 

www.primarie4.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul de credit 
încheiat cu BCR SA 
nr. DM 86/04.12.2009  

3638/550004/ 
29.11.2016 
completări 
550183/ 

06.12.2016 

EXIM-
BANK 0,00 88.333.333,31 

trageri în 2016 - 180 luni 
ROBOR1M + 
0,69%  

7 finanţări ramb. 
directe: 
1.BCR: 
48.739.914,94 lei, 
investiţii, 2005, 20 
ani (7 ani graţie) 
2.BCR: 100.000.000 
lei, investiţii, 2009, 
20 ani (5 ani graţie) 
3.DEXIA: 
162.000.000 lei, 
investiţii, 2007, 18 
ani (3 ani graţie) 
4.Raiffeisen: 
50.000.000 lei, 
investiţii, 2011, 20 
ani (5 ani graţie) 
5.BEI: 26.884.986,63 
EUR, reabilitare 
termică, 2012, 20 ani 
(4 ani graţie) 
6.BEI: 22.470.000 
EUR, reabilitare 
termică, 2014, 20 ani 
(4 ani graţie) 
7.BEI: 19.530.000 
EUR, reabilitare 
termică blocuri, 
2016, 20 ani (4 ani 
grație) 
o garanţie: 
Raiffeisen: 9.000.000 
EUR, 
construire/moderniza
re pieţe DAP Sector 
4, 2011, 20 ani (2 ani 

3 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul de credit 
încheiat cu Dexia 
Credit Local nr. 
100.575/13.09.2007  

3639/550005/ 
29.11.2016 
completări 
550182/ 

06.12.2016 

CEC 
BANK 0,00 95.932.961,11 

trageri în 2016 - 180 luni 

ROBOR1M + 
0,5%  
 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.analiză: 
0,5% flat 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

graţie) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

4 

MUNICIPIUL ALBA 
IULIA 

JUDEŢUL ALBA 
Calea Moţilor nr. 5. 
Tel.: 0258 - 811 993 
Fax: 0258 - 812 545 

www.apulum.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul de credit 
încheiat cu CEC 
Bank nr. 
RQ13070360634312/
13.08.2013  

3641/550061/ 
05.12.2016 

BRD-
GSG 0,00 21.147.366,02 

trageri în 2016 - 144 luni 
ROBOR6M + 
0,45%  

5 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.emis.obligaţiuni: 
24.500.000 lei, 
investiţii, 2005, 19 
ani (18 luni graţie) 
2.BEI: 1.078.038,90 
EUR, Program 
SAMTID I, 2005, 24 
ani (5 ani graţie) 
3.emis.obligaţiuni: 
32.000.000 lei, 
investiţii, 2009, 18 
ani 
4.UniCredit Ţiriac 
Bank: 42.000.000 lei, 
investiţii, 2010, 15 
ani (3 ani graţie) 
5.CEC Bank: 
24.923.681,42 lei, 
investiţii, 2013, 10 
ani (2 ani graţie) 
o garanție: 
BRD-GSG: 
7.071.111,18 lei, 
investiţii, garantat SC 
Apă CTTA SA Alba,  
2014, 13 ani (3 ani 
graţie) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

5 

SECTOR 6 
MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

Calea Plevnei nr. 
147-149, CP 

711311. 
Tel.: 037 - 620 4319 
Fax: 037 - 620 4446 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
împrumuturile 
prezentate în Anexa 
la HCL nr. 
259/24.11.2016 
(contractele de credit 
încheiate cu: 
1.BCR nr. 
9PJ/02.05.2005, sold: 
18.932.748,27 lei, 
2.BCR nr.DM 
38/24.07.2009, sold: 
73.813.836,48 lei, 
3.UniCredit Bank nr. 
1/27.01.2006, sold: 
126.441.334,19 lei, 
4.ING Bank nr. 
13583/23.07.2013, 
sold: 36.499.351,51 
lei, 
5.ING Bank nr. 
14308/04.03.2014, 
sold: 58.969.072,10 
lei, 
6.ING Bank nr. 
14007/04.03.2014, 
sold: 96.794.299 lei)  

3644/550250/ 
07.12.2016 
completări 

08.12.2016, 
09.12.2016 

CEC 
BANK 0,00 

de până la 
411.450.641, 

64 
trageri în 2016 

- 180 luni 
ROBOR1M + 
1,15% 

8 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.BCR: 
30.035.940,97 lei, 
investiţii publice, 
2005, 20 ani (3 ani 
graţie) 
2.UniCredit Ţiriac 
Bank, Raiffeisen 
Bank: 
178.561.506,62 lei, 
investiţii publice, 
2006, 19 ani (2 ani 
graţie) 
3.BCR: 77.700.000 
lei, investiţii publice, 
2009, 20 ani (4 ani 
graţie) 
4.BEI: 70.000.000 
EUR, reabilitare 
termică, 2010, 15 ani 
(3 ani graţie) 
5.ING BANK: 
40.000.000 lei, 
investiţii publice 
(cofin. proiecte UE), 
2013, 10 ani (3 ani 
graţie) 
6.ING BANK: 
65.000.000 lei, 
investiţii publice, 
2014, 10 ani (2 ani 
graţie) 
7.ING BANK: 
98.294.299 lei, 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

refinanțare datorie 
publică locală, 2014, 
10 ani (2 ani graţie) 
8.MFP: 12.658.805 
lei, proiecte FEN, 
OUG nr. 8/2016, 
2016, 5 ani 

TOTAL  
645.881.345,5

4 
trageri în 2016  

 
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri dinîmprumuturicontractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de trageri 
aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016,cuprinse în Anexă. 
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența plafoanelor 
aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, cuprinse în următorul tabel: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

COMUNA 
CICĂNEȘTI 

JUDEŢUL ARGEȘ 
Tel./Fax: 

0248 - 735 058 
primarie@cicanesti.

cjarges.ro 
www.primarie-

cicanesti.ro 

Realizarea unei 
centrale fotovoltaice 
de 85 kWp conectată 
la rețeaua publică de 
energie electrică, prin 
utilizarea energiei 
solare ca resursă 
energetică în comuna 
Cicănești, jud. Argeș 

3599/546921/ 
29.09.2016 

550116/ 
05.12.2016 

Fondul 
Român 
pentru 
Eficiența 
Energiei 
F.R.E.E. 

103.897 
USD 

trageri în 
2017 

0,00 12 luni 72 luni 

LIBOR3M + 
7,17%  
 
com.monitorizare
: 0,5% 
com.ramb.anticip
ată: 2% 
com.neefectuare 
trageri: 1,5% 
com.reanaliză: 
0,2% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 8.353.649 lei, 
proiect FEN (ADI), 
OUG 2/2015, 2015, 
15 ani 

2 

JUDEŢUL BACĂU 
Str. Calea Mărăşeşti 

nr. 2. 
Tel.: 0234 - 537 200 
Fax: 0234 - 535 012 
csjbacau@csjbacau

.ro 
www.csjbacau.ro 

Modernizarea și 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
transport aerian la 
Aeroportul 
Internațional George 
Enescu Bacău 

3601/546973/ 
30.09.2016 
completări 
549282/ 

16.11.2016, 
549988/ 

29.11.2016 

CEC 
BANK 0,00 

20.000.000 
trageri în 

2017 
24 luni 36 luni ROBOR1M + 1%  

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 
32.403.478,13 lei, 
investiţii, 2005, 20 
ani (3 ani graţie) 
2.BRD-GSG: 
33.099.291,11 lei, 
investiţii, 2006, 20 
ani (3 ani graţie) 
3.CEC BANK: 
20.000.000 lei, 
moderniz. infrastruct. 
Aeroport 
Internațional George 
Enescu Bacău, 2014, 
4 ani (3 ani graţie) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

3 

COMUNA 
MOVILIȚA 
JUDEŢUL 
VRANCEA 

Tel.: 0237 - 678 801 
Fax: 0237 - 678 756 
primar@movilita.pri

marievn.ro 
www.movilita.primar

ievn.ro 

proiect tehnic 
„Înființare rețele de 
canalizare în sistem 
gravitațional în 
comuna Movilița” 

3633/549633/ 
23.11.2016 
completări 
09.12.2016  

BCR 0,00 
135.000 

trageri în 
2016 

6 luni 30 luni 

ROBOR6M + 
2,5%  
 
com.acordare: 
1% flat 
com.ramb.anticip
.: 2%, în cazul 
refinanțării 

o finanţare 
rambursabilă: 
BCR SA: 60.000 lei, 
achiziție vidanjă, 
2014, 3 ani (3 luni 
graţie) 

4 

COMUNA VALU 
LUI TRAIAN 

JUDEŢUL 
CONSTANȚA 

Str. Primăriei nr. 1. 
Tel.: 0241 - 231 006 
Fax: 0241 - 231 353 

primar@ 
valu-lui-traian.ro 

www.valu-lui-
traian.ro 

Achiziție două 
autoturisme pentru 
Serviciul de Poliție 
Locală 
leasing financiar 
  

3634/549782/ 
25.11.2016 
completări 
08.12.2016 

  

RCI 
Leasing 
Româ-
nia IFN 
SA 
  

9.871,13 
EUR 

trageri în 
2016 

0,00 - 12 luni 

3,4%  
 
com.analiză: 2% 
com.admin.: 7 
EUR/lună 

NU 
  

9.871,13 
EUR 

trageri în 
2016 

0,00 - 12 luni 

3,4%  
 
com.analiză: 2% 
com.admin.: 7 
EUR/lună 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

5 

COMUNA CULCIU 
JUDEŢUL SATU 

MARE 
Culciu-Mare nr. 234. 
Tel.: 0261 - 829 610 
Fax: 0261 - 829 516 
primaria.culciu@yah

oo.com 

Extinderea sediului 
Primăriei Comunei 
Culciu - cu corp „B”1 

3635/549846/ 
28.11.2016 BCR 0,00 

959.003 
trageri în 

2017 
- 60 luni 

ROBOR3M + 3%  
 
com.acordare: 
0,5% flat 

NU 

6 

COMUNA PODARI 
JUDEŢUL DOLJ 

Str. Dunării nr. 67. 
Tel./Fax: 

0251 - 339 155 
www.primariapodari.

ro 

Înființare sisteme 
centralizate de apă și 
canalizare menajeră 
în comuna Podari, 
județ Dolj (costuri 
neeligibile aferente 
proiectului derulat 
prin POS Mediu) 

3636/549910/ 
28.11.2016 

CEC 
BANK 0,00 

4.568.935,32 
trageri în 

2016 
3 luni 141 

luni 

ROBOR6M + 
1,15%  
 
com.acordare: 
0,2% flat 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com.rescadențar
e/ reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 2.844.930 lei, 
proiect FEN, OUG 
nr. 2/2015, 2015, 15 
ani 

7 

SECTOR 2 
BUCUREŞTI 

Str. Chiristigiilor nr. 
11-13. 

Tel.: 021 - 209 6000 
Fax: 021 - 252 8039 

www.ps2.ro 

Reabilitare termică 
blocuri de locuinţe 
sector 2 

3637/549986/ 
29.11.2016 
completări 
09.12.2016 

BEI 

22.000.000 
EUR 

trageri în: 
2017: 

18.600.000 
2018: 

3.400.000 

0,00 48 luni 192lu
ni 

EURIBOR6M + 
0,466%  

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 265.259.270 
lei, investiţii publice, 
2005, 20 ani (5 ani 
graţie) 
2.DEXIA: 
233.738.875 lei, 

                                                 
1Conform Studiului de fezabilitate, aprobat prin HCL nr. 22/2016, valoarea totală a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției „Extindere Sediul Primăriei Comunei 
Culciu – cu corp B” este de 773.389 lei, fără TVA, față de 959.003 lei, suma pentru a cărei contractare se solicită avizul CAÎL. 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

investiţii publice și 
refinanțare datorie 
publică locală, 2007, 
20 ani (5 ani graţie) 
3.BEI: 60.000.000 
EUR, reabilitare 
termică blocuri de 
locuințe, 2013, 20 ani 
(4 ani grație) 

8 

COMUNA ILIA 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Str. Libertății nr. 56. 

Tel./Fax: 
0254 - 282 716 

primaria.ilia@yahoo
.com 

Achiziție autoturism 
Dacia Duster Black 
Touch 1,5 109 4x4 
leasing financiar 

3640/550006/ 
29.11.2016 
completări 
12.12.2016 

MOTOR
ACTIVE 
IFN SA 

15.158,73 
EUR 

trageri în 
2016 

0,00 - 36 luni 
EURIBOR6M + 
4,45%  

2 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 2.000.000 lei, 
investiţii, 2010, 20 
ani (1 an graţie) 
2.CEC BANK: 
1.957.844 lei, 
investiții, 2015, 16 
ani (2 ani grație) 

9 

JUDEŢUL CLUJ 
Str. Calea 

Dorobanților nr. 106, 
CP 400609, Cluj-

Napoca. 
Tel.: 0372 - 640 021 
Fax: 0372 - 640 022 

cjcluj@cjcluj.ro, 
infopublic@cjcluj.ro 

1.DJ 107M Luna de 
Sus - Băișoara - Buru 
- lim. Jud. Alba 
2.DJ 109A Chinteni - 
Vultureni - Recea 
Cristur - Dealu Jurcii 
3.DJ 150 Viișoara - 
Ceanu Mare - Frata - 
Mociu 

3642/550062/ 
05.12.2016 
completări 
550184/ 

06.12.2016, 
09.12.2016 

CEC 
BANK 0,00 

100.000.0002 
trageri în: 

2017: 
75.000.000 

2018: 
25.000.000 

36 luni 108 
luni 

ROBOR6M + 
0,3%  
 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com.rescadențar

2 garanții: 
1.BEI: 11.094.050 
EUR, investiții, 
garantat Compania 
de Apă Someș, 
2009, 19 ani (4 ani 
graţie) 
2.CEC Bank: 
45.216.155,48 lei, 

                                                 
2Județul Cluj a solicitat autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 225.000.000 lei, dar i s-a comunicat, în scris, că potrivit prevederilor art. 3, alin. (2) 
din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate 
fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Ca atare, CAÎL poate autoriza contractarea de către Județul 
Cluj, în anul 2016, numai a sumei de 100.000.000 lei și a fost solicitată revizuirea documentelor în care se precizează suma pentru care poate fi avizată contractarea 
creditului, respectiv 100.000.000 lei. Pentru diferența de 125.000.000 lei, CAÎL va analiza posibilitatea autorizării contractării, în condițiile legale în vigoare la data efectuării 
analizei. 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

www.cjcluj.ro 4.DJ 109C Gherla - 
Țaga - Cămărașu 
5.DJ 107L Petrești - 
Lita 
6.DJ 107R Muntele 
Băișorii - Muntele 
Mare 

e/ reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

investiţii, garantat 
Aeroportul 
Internațional Avram 
Iancu Cluj, 2014, 20 
ani (2 ani graţie) 

10 

COMUNA ASUAJU 
DE SUS 

JUDEŢUL 
MARAMUREȘ 

Tel./Fax: 
0262 - 267 601 

primaria.asuaj@yah
oo.com 

www.comunaasuaju
desus.ro 

Îmbunătățirea 
iluminatului public 
prin modernizare și 
eficientizare 
energetică 
(591.302,87 lei) 
Reabilitare și 
modernizare cămin 
cultural în localitatea 
Asuaju de Jos, jud. 
Maramureș3 (73.763 
lei) 

3645/550252/ 
07.12.2016 
completări 
12.12.2016 

CEC 
BANK 0,00 

665.065,87 
trageri în 

2016 
3 luni 93 luni 

ROBOR6M + 4% 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.reanaliză: 
0,05% 
com.analiză în 
regim de urg.: 
0,75% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutiliz.:0,5
% 
com.ramb.anticip
.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.rescad.: 
0,7% 

NU 

TOTAL 

103.897 
USD 

trageri 
în2017 

126.328.004, 
19 

trageri în: 
2016:  

                                                 
3În HCL nr.23/22.05.2016 privind aprobarea contractării unui credit bancar intern în valoare de 665.065,87 lei pentru finanțarea a două proiecte sunt menționate atât la art.1, 
cât și la art. 3 două obiective de investiții care vor fi realizate din finanțarea rambursabilă care face obiectul autorizării. Obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare 
cămin cultural în localitatea Asuaju de Jos, jud. Maramureș”, pentru care ar urma să se aloce din credit suma de 73.763 lei, nu are HCL pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici. Drept urmare, valoarea totală de 665.065,87 lei pentru care a fost depusă cererea pentru autorizarea contractării creditului va fi diminuată cu suma de 
73.763 lei lei, aferentă acestui proiect. 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare USD / EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

22.034.900,
99 

EUR 
trageri în: 

2016: 
34.900,99 

2017: 
18.600.000 

2018: 
3.400.000 

5.369.001,19 
2017: 

95.959.003 
2018: 

25.000.000 

 
V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 

1. JUDEȚULTIMIȘ 
 
În baza Hotărârilor CAÎL nr.3501/19.02.2014 și nr.3558/12.03.2014, Județul Timiș a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare totală de 
200.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective de investiții publice de interes județean, printre care și unele care beneficiază de 
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
 
Prin Notificarea nr. 17256/07.12.2016, Consiliul Județean Timiș aducela cunoștința CAÎL că prin Hotărârea CJ Timiș nr.234/29.11.2016privind 
aprobarea prelungirii perioadei de tragere din finanțarea rambursabilă contractată de Consiliul Județean Timiș a fost aprobată extinderea datei 
limită de tragere, de la data de 31.12.2016 până la data de 31.12.2017. De asemenea,Consiliul Județean Timiș transmite o copie a proiectului 
Actului Adițional nr. 3, Situația serviciului datoriei publice locale, Calculul gradului de îndatorareal bugetului local din care reiese încadrarea în 
gradul de îndatorare de maximum 30% din veniturile proprii, precum și Situația stingerii plăților restante la finele anului 2015 la data de 
06.12.2016, conform căreia la sfârșitul anului 2015 bugetul local nu a înregistrat plăți restante. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
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2. COMUNAILIA, JUDEȚULHUNEDOARA 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4615/20.10.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Ilia din județul Hunedoara a unei finanţări rambursabile, 
în valoare de 1.957.844 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, conform H.C.L. nr.18/27.03.2015, și anume: 

• Construcție Cămin cultural în satul Cuieș, comuna Ilia (443.630 lei); 
• Îmbrăcăminți bituminoase ușoare străzi în comuna Ilia (556.216 lei); 
• Îmbrăcăminți bituminoase ușoare drumuri comunale în comuna Ilia (558.000 lei); 
• Amenajare alei pietonale, trotuare, zone verzi, str. Avram Iancu, localitatea Ilia (400.000 lei). 

În acest sens, Comuna Ilia a încheiat cu CEC BANK SA, Contractul de credit de investiții nr. RQ15090679772093/24.09.2015. 
 
Cu Notificarea nr.6351/16.11.2016, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.86.784/18.11.2016, cu completările ulterioare, Comuna 
Ilia aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.54/11.10.2016 privind modificarea valorilor din anexa cuprinzând lista obiectivelor de 
investiții care fac obiectul contractării finanțării rambursabile în valoare de 1.957.844 lei.Prin adoptarea acestei hotărâri au fost modificate 
prevederile bugetare inițiale pentru două dintre obiectivele de investiții, finanțate din creditul sus-menționat. Astfel, Comuna Ilia notifică faptul 
că la obiectivul de investiții „Amenajare alei pietonale, trotuare, zone verzi, str. Avram Iancu, localitatea Ilia” s-a majorat valoarea de finanțare 
cu suma de 88.500 lei, întrucât a necesitat lucrări suplimentare față de devizul estimativ inițial și, totodată, diminuarea cu aceeași sumă a 
valorii obiectivului de investiții „Construcție Cămin cultural în satul Cuieș, comuna Ilia”.Comuna Ilia justifică această modificare prin faptul că 
obiectivul „Construcție Cămin cultural în satul Cuieș, comuna Ilia” este o investiție care necesită un volum mare de lucrări, fiind întârziat din 
cauza cerințelor eliberării Certificatului de Urbanism de către Consiliul Județean Hunedoara și a unui Plan Urbanistic Detaliat (PUD), precum și 
a obținerii numeroaselor avize și, ca atare, nu se vor executa lucrările la acest obiectiv de investiții până la sfârșitul anului 2016. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

3. 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 pentru realizarea unor obiective de investiţii, printre care s-au numărat și unele care au beneficiat de fonduri externe nerambursabile 
de la Uniunea Europeană.  

 
Cu Notificarea nr.43908/12.12.2016, Primăria Municipiului Baia Mare aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
503/12.12.2016 privind prelungirea perioadei de tragere din credit până la 31.12.2017 a fost prelungită perioada de tragere a sumei de 
4.000.000 lei din finanțarea rambursabilă în valoare totală de 96.400.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 


