COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 16 decembrie 2015, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2015 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2015 – 2017:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (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.
Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum
100 milioane lei anual. Valoarea de maximum 100 milioane lei s-a aplicat până la data de 15 noiembrie 2015. 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:
Trageri
autorizate
(mil.lei) 3)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

1.200,00
119,44
1.200,00
1.080,56
1.070,82
2015
1.200,00
1.200,00
603,36
2016
1.200,00
1.200,00
258,96
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

129,18
596,64
941,04

Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Autorizări
trageri
(% din limită)
89,24
50,28
21,58

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
159,78

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
770,36
1.866,08
48,08

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 preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 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 preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 2015), elaborată de CNP.
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II. Analiza următoarelor cereri 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:

Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

ORAȘUL
CĂLIMĂNEȘTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Calea lui Traian nr.
306.
Tel.: 0250 - 750 080
Fax: 0250 - 750 082
primaria_
calimanesti@yahoo
.com
www.primariacalimanesti.ro

Modernizarea parcurilor
balneare din stațiunea
Călimănești-Căciulata
POR

MUNICIPIUL
ORADEA
JUDEŢUL BIHOR
Piaţa Unirii nr. 1-2,
CP 410100.
Tel.: 0259 - 437 000
Fax: 0259 - 432 883
primarie@oradea.ro
www.oradea.ro

Realizarea investiţiilor
publice de interes local
cf. HCL nr.
546/08.09.2015
(22 proiecte FEN):
Campus școlar –
calificare profesională în
Oradea pentru mediul
economic din Bihor
Promovarea turismului
religios prin valorificarea
patrimoniului
comunităților evreiești
din Oradea – Debrecen
Punți crișene proiect de
promovare a
ecumenismului regional

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioa
-da de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
2%
3480/549135/
10.12.2015

3487/549287/
14.12.2015

BCR

CEC
BANK

0,00

3.486.000
trageri în
2015

5 luni

1 lună

0,00

100.000.000
trageri în:
2015:
100.000.000
2016:
100.000.000

6 luni

6 luni
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com.analiză:
500 lei
com.acordare:
0,5% flat

ROBOR1M +
0,5%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

4 finanţări rambursabile:
1.Alpha Bank România
SA: 3.500.000 lei,
investiții, 2008, 15 ani (2
ani graţie)
2.BCR: 252.637 lei,
investiții, 2005, 15 ani (1
an grație)
3.MFP: 1.491.379 lei,
achitare plăți restante,
OUG 3/2013, 2013, 5 ani
4:MFP: 1.167.861 lei,
cofinanțare proiecte FEN,
OUG 2/2015, 2015, 15 ani
11 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 23.077.147 lei,
reabilitare, modernizare şi
extindere infrastructură
municipală, 2005, 20 ani
(10 ani graţie)
2.DEXIA Kommunalkredit
Bank AG: 26.350.000
EUR, achiziţie tramvaie şi
refin.credit BCR, 2008, 12
ani (3 ani graţie)
3.BEI: 16.141.500 EUR,
achiziţie tramvaie, 2008,
13 ani (3 ani graţie)
4.BRD GSG: 15.000.000
EUR, investiţii, 2009, 13

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioa
-da de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ani (3 ani graţie)
5.HYPO NOE Gruppe
Bank: 10.360.000 EUR,
infrastructură şi utilităţi
publice parc industrial,
2011, 25 ani (4 ani graţie)
6.BCR: 25.000.000 lei,
investiţii, 2011, 10 ani
(2ani graţie)
7.MFP: 14.424.650 lei,
OUG 3/2013, 2013, 5 ani
8.ING Bank: 40.000.000
lei, proiecte FEN, 2013, 9
ani (2,5 ani grație)
9.BEI: 22.600.000 EUR,
proiecte FEN, 2015, 19 ani
(4 ani grație)
10.MFP: 32.309.351 lei,
proiecte FEN, OUG
nr.2/2015, 2015, 15 ani
11.MFP: 14.840.251 lei,
corecții proiecte FEN,
OUG nr.2/2015, 2015, 20
ani

în BH-HBH
Dezvoltarea unor
habitate naturale din
specii de arbori protejați
și flora spontană pe
dealul Cuiperca din
municipiul Oradea și în
zona Korosszegapati din
județul Haidu Bihar
Dezvoltarea turismului
de agrement prin
crearea Complexului
Welness Termal
„Nymphaea” Oradea
Reabilitare termică
blocuri de locuințe în
mun. Oradea – Zona
Iosia Nord, Lacul Roșu –
Sovata, Zona Lăpușului,
Zona Bloc A4, Zona
Dacia – 1 Decembrie –
D.Cantemir, Zona Bloc
C2, Bloc C3, Zona
Galileo Galilei – Lacul
Roșu, Zona Grigore
Erofde – Lăpușului
(PIDU - Vulturul Negru)
Reabilitarea pasajului
Vulturul Negru și
iluminat arhitectural în
vederea unei optime
exploatări turistice și a
înscrierii monumentului
în circuitul european a
secesionului
Reabilitare, modernizare
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

și refacere scuaruri P-ța
Unirii
Revitalizarea Cetății
Oradea în vederea
introducerii în circuitul
turistic. Cetatea Oradea
complex turistic
european – etapa I
Reabilitare și
refuncționalizare corpuri
B, C. D, E din Cetatea
Oradea în vederea
demarării celei de-a II-a
etape de reabilitare și
refuncționalizare și
introducere în circuitul
turistic al Cetății Oradea
– Centru multicultural și
multiconfesional
Reabilitarea sistemului
de termoficare urbană la
nivelul municipiului
Oradea, pentru perioada
2009-2028, în scopul
conformării la legislația
de mediu și creșterii
eficienței energetice
Amenajare intersecție
prin pasaj denivelat între
drumul de centură al
Municipiului Oradea și
drumul național DN 76 –
relația Deva
Amenajare intersecție
prin pasaj denivelat între
drumul de centură al
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RON

Perioada de
finanţare
Perioa
-da de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioa
-da de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Municipiului Oradea și
drumul național DN 79
Arad – Oradea
Descongestionarea
traficului rutier și
îmbunătățirea mobilității
populației pe coridorul
transfrontalier de
legătură Oradea Biharkeresztes

3

COMUNA GHERȚA
MICĂ
JUDEŢUL SATU
MARE
Str. Principală nr.
234.
Tel./Fax:
0261 – 838 010
primar@ primaria
ghertamica.ro
www.primaria
ghertamica.ro

ROBOR6M +
4%
Extindere SAM Gherța
Mică pentru amenajare
grupuri sanitare corp A,
corp B cu regim P, P+1
POR

TOTAL

3488/549288/
14.12.2015

CEC
BANK

0,00

130.000
trageri în
2015

0,00

103.616.000
trageri în:
2015:
103.616.000
2016:
100.000.000
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2 luni

34 luni

com.analiză:
0,5% flat
com.gestiune:
0,08%
com.neutiliz.:
0,5%
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%

NU

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne, destinată asigurării
prefinanţării/cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Unitatea administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

JUDEŢUL SATU MARE
P-ţa 25 Octombrie nr. 1,
CP 440026, Satu Mare.
Tel.: 0261 - 717 858
Fax: 0261 - 805 107
office@cjsm.ro
www.cjsm.ro

Realizare şi
modernizare suprafețe
de mișcare și extindere
aerogară la Aeroportul
Satu Mare
POS Transporturi
garantat RA Aeroportul
Satu Mare

Data
depunerii
documentaţiei

3485/549285/
14.12.2015

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

BCR

0,00

RON

15.000.000
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioa
-da de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
2%
9 luni

1 lună
com.acordare:
1% flat

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

2 finanţări rambursabile:
1.BCR: 80.000.000 lei,
investiţii, 2005, 25 ani (7
ani graţie)
2.CEC Bank: 33.400.000
lei, proiecte FEN, 2013, 5
ani (3 ani graţie)

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. IV din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, prezentate în Anexa 1.
V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri aprobate prin Legea nr. 182/2014 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexa 2.
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VI. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate
prin Legea nr. 184/2014 și HG nr. 250/2015, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

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 + 1%

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

Reabilitare străzi în
municipiul Târgoviște

COMUNA
SÎNPAUL
JUDEŢUL MUREȘ
Str. Principală nr.
261 - 3, CP 547550.
Tel.: 0265 - 713 512
Fax: 0265 - 713 506
dezvoltaresinpaul@
yahoo.com

Alimentare cu apă a
localităților
Sînmarghita și Dileul
Nou, com. Sînpaul,
jud. Mureș
Rețea de canalizare
pentru localitățile
comunei Sînpaul,
jud. Mureș

3426/548427/
24.11.2015
completări
549134/
10.12.2015

CEC BANK

0,00

18.020.000
trageri în
2016

24 luni

96 luni

com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,5%
com.
restructurare:
0,7%

ROBOR1M +
4,5%
3463/548927/
07.12.2015

CEC BANK

0,00
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700.000
trageri în
2015

-

36 luni

com.gestiune:
0,1%
com.refin.: 0,7%
com.reanaliză:
0,3%
com.
restructurare:

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare
4 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)
3.MFP: 1.996.651,29
lei, achitare plăţi
restante OUG
3/2013, 2013, 5 ani
4.CEC Bank:
18.571.000 lei,
proiecte FEN, 2015,
10 ani (6 luni graţie)
2 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
2.450.703,22 lei,
investiții, 2014, 10
ani (1 an graţie)
2.MFP: 532.457 lei,
achitare plăţi
restante OUG
3/2013, 2013, 5 ani

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

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

0,7%

3

COMUNA
BUSTUCHIN
JUDEŢUL GORJ
Tel.: 0253 - 475 125
Fax: 0253 - 475 156
primaria.bustuchin
@yahoo.com

Construire Cămin
Cultural
Multifuncțional
Bustuchin
Sistem de colectare,
epurare și evacuare
a apelor uzate
menajere, satele:
Poiana Seciuri,
Bustuchin,
Zevelcești, cătun
Poiana peste apă,
Bustuchin peste apă,
Cirobi, Pojaru,
comuna Bustuchin,
jud. Gorj
Modernizarea
drumului comunal
DC 32 Bustuchin –
Valea Pojarului,
Bustuchin, Jud. Gorj
Construire bloc
locuințe sociale

4

COMUNA UCEA
JUDEŢUL
BRAȘOV
Ucea de Jos nr. 78,
CP 507238
Tel.: 0268 - 247 150
Fax: 0268 - 247 275
primaria_ucea@
yahoo.com

Realizare rețea de
canalizare ape
menajere, stație de
epurare, rețea de
canalizare ape
pluviale,
modernizare și
reabilitare străzi, sat
Ucea de Jos

ROBOR3M + 4%

3464/548997/
08.12.2015
completări
549195/
11.12.2015

CEC BANK

0,00

1.000.000
trageri în
2016

6 luni

114 luni

com.analiză:
0,5% flat
com.admin.:
0,10%
com.refin.:3%
com.reanaliză:
0,5%
com.analiză în
regim de urg.:
0,75%
com.neutiliz.:
1,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.
restructurare/
reeșalonare/
rescadențare:
0,7%

NU

ROBOR6M +
4,56%
3467/549000/
08.12.2015
completări
549193/
11.12.2015

CEC BANK

0,00
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4.000.000
trageri în
2016

-

180 luni

com.analiză/
reanaliză: 0,5%
flat
com.gestiune:
0,08%
com.acordare:
0,5%

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

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

com.analiză în
regim de urg.:
0,75%
com.
restructurare/
reeșalonare/
rescadențare:
0,7%

TOTAL

0,00

23.720.000
trageri în:
2015:
700.000
2016:
23.020.000

VII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL 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 comunică CAÎL că se modifică 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, a includerii în lista obiectivelor de investiții a altora noi și a redistribuirii
sumelor din finanțarea rambursabilă pentru realizarea acestora. Modificările menționate se regăsesc în anexa la HCL nr. 395/2015.2015,
alocarea sumelor din împrumut pe obiectivele de investiții fiind următoarea:
• 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;
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• Reabilitare Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva – 10.144.724 lei;
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 140.000 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;
• 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.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
2. COMUNA RĂCĂȘDIA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4087/14.05.2015, Comuna Răcășdia a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 2.500.000
lei, pentru realizarea investiției „Proiect integrat alimentare cu apă, canalizare menajeră, stație de epurare, pod peste pârâul Ciclova, reabilitare
cămin cultural și construirea unui centru tip After School, în localitatea Răcășdia, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin”, care beneficiază
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Răcășdia a încheiat cu CEC Bank, în data de
29.05.2015, contractul cu nr.RQ15050857754993.
Cu Notificarea nr. 2596/09.12.2015, Comuna Răcășdia aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/21.11.2015 s-a
aprobat prelungirea maturității creditului contractat în data de 29.05.2015 de la CEC Bank, prin contractul nr.RQ15050857754993 aferent
proiectului sus-menționat, până la data de 12.06.2016. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Răcășdia a prezentat:
- Hotărârea Consiliului Local nr.73/21.11.2015 privind prelungirea perioadei scadenței creditului la contractul linie de credit de investiții
pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrațiile publice locale nr.RQ15050857754993;
- proiectul actului adițional nr.2 la contractul linie de credit nr.RQ15050857754993/29.05.2015 de prelungire a maturității creditului până
la data de 12.06.2016
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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3. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI
În baza Hotărârii CAÎL nr.4217/22.07.2015, Municipiul Galaţi a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, de la CEC
Bank pentru realizarea unor investiții publice de interes local, unele dintre acestea beneficiind și de fonduri europene nerambursabile prin
Programul Operațional Regional 2007 – 2013.
Cu Notificarea nr. 136190/14.12.2015, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL că prin HCL nr. 488/14.12.2015 a fost aprobată
modificarea listei de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL, prin realocarea sumelor între obiectivele de investiții, repartiția finală fiind
următoarea:
• Modernizare strada Traian între str. Brăilei și Metro: 19.500.000 lei;
• Modernizare străzi Micro 17 etapa II: 1.800.000 lei;
• Construire locuințe sociale Micro 17: 19.000.000 lei;
• Amenajare locuri de joacă pentru copii: 5.700.000 lei;
• Modernizare parc Orășelul Copiilor Țig. I: 1.200.000 lei;
• Modernizare imobile Str. Domnească nr. 54: 17.800.000 lei;
• Consolidare pavilion 1 și 2 al Spitalului de Psihiatrie: 1.500.000 lei;
• Reorganizare și modernizare secții Spitalul de urgență pentru copii Sf. Ioan: 900.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică cartier locuințe Micro 17: 1.000.000 lei;
• Înlocuire conductă apă caldă și încălzire Colegiul Tehnic Traian Vuia: 330.000 lei;
• Consolidare Dispensar Pneumoftiziologie Regiment 11 Siret: 100.000 lei;
• Construire locuințe sociale Strada Drumul Viilor nr. 8: 480.000 lei;
• Șarpantă imobil Strada Regiment 11 Siret nr. 46: 245.000 lei;
• Reabilitare conductă de apă Strada Alexandru Ioan Cuza: 600.000 lei;
• Reabilitare conductă de apă Strada Stadionului, V. Vilcovici, Bdul Dunărea: 400.000 lei;
• Amenajare parc Micro 18: 700.000 lei;
• Modernizare Strada Traian între Metro și Str. Brăilei (lărgire carosabil): 5.000.000 lei;
• investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional
2007 – 2013, Axa prioritară 1: 23.745.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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4. ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ
Prin Hotărârea CAÎL nr.1828/16.12.2010 a fost avizată contractarea de către Orașul Tîrgu Neamț a unei finanţări rambursabile, în valoare de
4.965.527 euro. În baza hotărârii menționate, Orașul Tîrgu Neamț a încheiat cu B.C.R. S.A., Contractul de credit nr. SJ-CC 67/223/30.12.2010.
Cu Notificarea nr.20869/16.10.2015, Orașul Tîrgu Neamț aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.202/13.10.2015 privind aprobarea
condițiilor planului de rambursare a creditului contractat la B.C.R. de Orașul Tîrgu Neamț și a restructurării soldului de 3.422.601,22 euro, la un
curs de 4,5 lei/euro, în valoare de 15.401.705 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate condițiile planului de rambursare a creditului
contractat de la B.C.R. de către Orașul Tîrgu Neamț, conform contractului de credit nr. SJ-CC 67/223/30.12.2010 și a restructurării soldului,
astfel:
• Denominarea în RON a soldului de 3.422.601,22 euro, la un curs de 4,50 lei/euro, rezultând valoarea de 15.401.705 lei ;
• Prelungirea maturității finale, cu perioada de valabilitate la 31.12.2029 (inițial 10.03.2026);
• Dobânda: - până la 31.12.2016: ROBOR la 6 luni + o marjă de 2% pe an;
- între 31.12.2016 – 31.12.2029: ROBOR la 6 luni + o marjă de 3% pe an;
• Comision de restructurare 0%;
• Comision de rambursare anticipată 0%;
• Constituirea unui depozit colateral de 200.000 lei, cu titlu de garanție pentru plata ratelor, cu reîntregirea acestuia în 30 de
zile;
• Ștergerea sumei de 370.000 euro la semnarea actelor adiționale cu noile condiții și obligația achitării sumei de 13.081,46
euro.
În Notificarea transmisă, Orașul Tîrgu Neamț motivează renegocierea condițiilor din contractul de credit, respectiv restructurarea datoriilor
restante aferente, prin situația economică dificilă cu care se confruntă și lipsa veniturilor proprii. Totodată, se precizează că prin contractul
inițial, obligația de plată lunară a Orașului Tîrgu Neamț față de B.C.R. era de 300.000 lei (echivalentul a 59.000 euro), iar după noile condiții
acceptate, aceasta este de maxim 150.000 lei (cu mențiunea că aceasta va fi în descreștere).
5. ORAȘUL IERNUT, JUDEȚUL MUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr.3812/19.11.2014 a fost avizată contractarea de către Orașul Iernut unei finanţări rambursabile, în valoare de 5.000.000
lei, în baza căreia Orașul Iernut a încheiat cu B.C.R. S.A., Contractul de credit – linie de finanțare nr. 470/17.10.2014.
Cu Notificarea nr. 18.408/19.10.2015, Orașul Iernut aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.135/28.09.2015 privind modificarea H.C.L.
nr.96/28.07.2014 pentru aprobarea contractării de către Orașul Iernut a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 5.000.000 lei
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pentru asigurarea fondurilor necesare implementării obiectivului de interes public local „Modernizare străzi în orașul Iernut, județul Mureș”. Prin
adoptarea acestei hotărâri, s-au aprobat:
•
•
•

Prelungirea perioadei de utilizare a împrumutului cu încă 12 luni, noua perioadă de tragere și grație fiind de 24 de luni;
Diminuarea perioadei de rambursare a împrumutului cu 12 luni, creditul urmând a fi rambursat în 96 de rate lunare, egale
(inițial au fost 108 rate lunare);
Durata împrumutului de 120 luni va rămâne neschimbată, conform condițiilor inițiale de creditare.

VIII. Diverse
Solicitarea Municipiului Ploiești de rectificare a răspunsului nr. 547830/26.11.2015 la Notificarea din data de 25.11.2015, în sensul
înlocuirii denumirii proiectului „Realizarea parcului municipal Ploiești-Vest, inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice –
Centru de excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători” cu denumirea „Realizarea parcului municipal Ploiești-Vest inclusiv a căilor de
acces și a rețelelor edilitare specifice” (poziția 2.1.1 din contractul de finanțare cu CEC Bank), întrucât suma repartizată acestui proiect
nu include și obiectivul de investiții „Realizarea parcului municipal Ploiești-Vest – Centru de excelență în afaceri pentru tinerii
întreprinzători” (poziția 2.1.6 din contractul de finanțare cu CEC Bank).
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