COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 19ianuarie 2017, care se va desfăşura la sala513, etaj5, ora 1400, 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 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 valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2016 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 – 2019, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 şi
Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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
3)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
272,16
1.200,00
927,84
939,36
2016
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.000,13
2017
1.200,00
1.200,00
185,55
2018
1.200,00
1.200,00
0,00
2019
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

260,64
199,87
1.014,45
1.200,00

78,28
83,34
15,46
0,00

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
reautorizate în
anul curent
3)
(mil. lei)
66,72

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
3)
(mil.lei)
(mil.lei)
241,08
696,56
34,16
30,00
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 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 următoarei cereri pentru autorizarea contractării uneifinanţări rambursabile interne, destinată
prefinanţării/cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA
TREZNEA
JUDEŢUL SĂLAJ
Treznea nr. 83.
Tel./Fax:
0260 - 658 044
primarie_treznea@s
amtv.ro
www.primariatrezne
a.ro

Refacere și
modernizare a
infrastructurii rutiere
afectate de inundații
în anul 2010 în
comuna Treznea, jud.
Sălaj
PNDR

3646/550254/
07.12.2016
completări
95507/
27.12.2016,
29.12.2016
(documentație
completă la
31.12.2016)

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

Banca
Transilvania

Perioada de
finanţare
PerioaPerioada de
da de
ramburgraţie
sare

RON

0,00

387.747
trageri în
2017

asigurării

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M +
4,25%
6 luni

NU

1 lună
com.analiză: 1%
flat

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care
beneficiază defonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană sau destinate refinanțării datoriei publice locale, fie intră sub
incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexă.
IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
aprobate prin HG nr. 884/2016:

Unitatea
administrativteritorială
SECTORUL 3
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Calea Dudești nr.
191, sector 3.
Tel.: 021 - 3180323
Fax: 021 - 318 0304

Destinaţie
finanţare
rambursabilă
Amenajare și
modulare
luminoasă
perimetrală la
Titan
Reamenajare
amfiteatru parc

Data
depunerii
documentaţiei
3651/551427/
29.12.2016
(documentație
completă la
31.12.2016)

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Peri-oada
de graţie

Peri-oada
de rambur-sare

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR1M + 1,4%

CEC
BANK

0,00

100.000.000
trageri în 2017
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36 luni

84 luni

com.rescadenţare/
reeşalonare/
restructurare:
0,7%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare
8 finanţări
rambursabile:
1.BCR:
99.999.847,44 lei,
investiţii, 2008, 10
ani (3 ani graţie)
2.BCR: 234.830.721

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie
finanţare
rambursabilă

economic@primarie
3.ro
www.sector3primari
e.ro

Titanii
Modernizare
instalație iluminat
în parcul Titanii
Modernizare
instalație iluminat
în parcul Gh.
Petrașcu
Lucrări capitale de
modernizare Grădinița nr. 71
(corp A)
Creșterea
performanței
energetice la
blocurile de
locuințe din
sectorul 3 - imobil
str. Fizicienilor nr.
14, bloc 2A
Creșterea
performanței
energetice la
blocurile de
locuințe din
sectorul 3 - imobil
șos. Mihai Bravu
nr. 394, bloc B1A
Creșterea
performanței
energetice la
blocurile de
locuințe din
sectorul 3 - 47
blocuri
Creșterea
performanței

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Peri-oada
de graţie

Peri-oada
de rambur-sare

Rata dobânzii
Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare
lei, investiţii, 2012,
10 ani (3 ani graţie)
3.ING Bank:
100.000.000 lei,
investiţii, 2014, 10
ani (3 ani graţie)
4.BEI: 39.918.687,64
EUR, proiecte FEN
efic.energ., 2015, 20
ani (4 ani)
5.MFP: 300.199.991
lei, prefin/cofin.
proiecte FEN - OUG
nr. 2/2015, 2015, 15
ani
6.BRD-GSG:
100.000.000 lei,
investiții, 2015, 10
ani (3 ani grație)
7.CEC Bank:
100.000.000 lei,
investiții, 2016, 10
ani (3 ani grație)
8.MFP: 173.722.997
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG
nr. 8/2016, 2016, 20
ani
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Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie
finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Peri-oada
de graţie

Peri-oada
de rambur-sare

Rata dobânzii
Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

energetice la
blocurile de
locuințe din
sectorul 3 - str.
Brândușelor nr. 11,
bloc H1, sc. 1, 2, 3
Creșterea
performanței
energetice la
blocurile de
locuințe din
sectorul 3 - Aleea
Solidarității nr. 3,
bloc M18

V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1.JUDEȚUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.4670/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
10.000.000lei,pentru realizarea investiţiilor publice de interes județean„Sistem informatic pentru gestionarea registrului agricol electronic în
județul Arad” și „Ambulatoriul integrat din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad-reabilitare/modernizare, dezvoltare și echipare
cu aparatură de specialitate”,care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.În baza acestei hotărâri, Județul Arad a
încheiat cu BCR S.A., Contractul de credit nr.187/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.18731/13.12.2016, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ
nr.240/29.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca
Comercială Română S.A. și Județul Arad, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit
nr.187/23.11.2015, încheiat între BCR S.A. și Județul Arad, până la data de 31.12.2017.În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul
Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:
•HCJ nr.240/29.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat
între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;
•proiectul de act adiţional nr.2 la Contractul de credit nr.187/23.11.2015, încheiat cu BCR S.A..
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Prin Hotărârea CAÎL nr.4671/11.11.2015a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
27.600.000lei,pentru refinanțarea soldului creditului contractat de la CEC Bank S.A. în anul 2013, în valoare de 6.662.069,32 lei, și pentru
realizarea investiţiilor publice de interes județean„Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad” și „Drumul Vinului:
Păuliș-Ghioroc-Covăsânț-Șiria”,care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad
a încheiat cu BCR S.A., Contractul de credit nr.189/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.18733/13.12.2016, Județul Arad, prin Consiliul Județean Arad, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ
nr.241/29.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca
Comercială Română S.A. și Județul Arad, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit
nr.189/23.11.2015, încheiat între BCR S.A. și Județul Arad, până la data de 31.12.2017.În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul
Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:
•HCJ nr.241/29.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat
între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;
•proiectul de act adiţional nr.2 la Contractul de credit nr.189/23.11.2015, încheiat cu BCR S.A..
2.JUDEȚULNEAMȚ
Prin Hotărârea CAÎL nr.3686/10.09.2014 a fost avizată contractarea de către Județul Neamț a unei finanţări rambursabile interne, în valoare de
30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.În baza acestei hotărâri, Consiliul Județean Neamț a încheiat cu Banca Comercială
Română S.A., Contractul de credit nr. 381/01.10.2014.
Cu Notificarea nr.25.287/29.12.2016, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.96.093/29.12.2016, Consiliul Județean Neamț aduce la
cunoștința CAÎL că singurul obiectiv din proiect, nefinalizat până la această dată, este intersecția drumului de exploatare DE790 care asigură
accesul la Depozitul județean de deșeuri Girov, cu drumul național DN15D. Totodată, se menționează că soluția tehnică pentru realizarea
intersecției a fost avizată favorabil de către C.N.A.D.N.R. prin emiterea Autorizației nr.51/03.02.2016 pentru amplasarea și executarea de
lucrări în zona drumurilor publice.În Notificarea transmisă, Consiliul Județean Neamț subliniază faptul că pentru realizarea intersecției, în
scopul respectării soluției de amplasament și dispunerii în raport cu aliniamentul drumului național DN15D, a fost necesară obținerea unei
suprafețe de teren suplimentare. În urma elaborării unei documentații topografice a fost identificată o suprafață de teren în apropierea
Comunei Girov care a fost pusă la dispoziție pentru realizarea intersecției. În acest sens, Consiliul Local al Comunei Girov a emis Hotărârea nr.
87/29.09.2016 pentru majorarea unei suprafețe de teren de la 6133mp la 6430 mp, în vederea asigurării accesului de la drumul național
DN15D la obiectivul Depozit județean de deșeuri Girov.De asemenea, Consiliul Județean Neamț menționează necesitatea întocmirii unui
proiect de iluminat al intersecției drumului național DN15D cu DE790 prin care alimentarea cu energie electrică se va face din rețeaua electrică
a Depozitului județean de deșeuri Girov .
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Având în vedere că lucrările menționate mai sus urmează a fi continuate în anul 2017, Consiliul Județean Neamț a solicitat Bancii Comerciale
Române S.A. prelungirea până la data de 17.11.2017 a perioadei de tragere aferentă creditului acordat, pentru suma rămasă de tras în
cuantum de 2.440.536,76 lei. În acest sens, a fost prezentat proiectul de Act adițional nr.3 la Contractul de credit nr.381/01.10.2014.Totodată,
prinNotificarea nr. 25.287/29.12.2016, Consiliul Județean Neamț aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.
266/17.12.2016 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 25/2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne/externe în valoare de 30.000.000 lei prin care se extinde perioada de tragere până la 17.11.2017.Această situație este justificată și prin
prisma faptului că Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Infrastructură Mare AM POS Mediu a luat decizia prelungirii duratei de
implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” până la data de 17.11.2017, prin încheierea
Actului adițional nr.8 la Contractul de finanțare nr.131165/24.02.2011.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
3. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, JUDEȚULVÂLCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4147/25.06.2015 a fost avizată contractarea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanţări rambursabile,în
valoare de 20.000.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea
Europeană.
Cu Notificarea nr. 290981/28.12.2016, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr.
290/178/29.11.2016 a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere și a celei de grație,
precum și modificarea listei de investiții prin adăugarea unui obiectiv nou și realocarea sumelor din credit pentru finalizarea proiectelor.
Conform HCL nr. 290/178/2016, perioada de tragere și cea de grație se prelungesc până la data de 31.12.2017. Pentru cele două proiecte
care au beneficiat de fonduri europene și pentru a căror finalizare se realocă sumele din credit a fost extinsă data de finalizare prin acte
adiționale semnate cu AM POR, astfel încât proiectele să fie funcționale. În urma modificărilor sus-menționate, rezultă următoarea alocare de
sume pentru obiectivele de investiții:
• 11.611.790 lei pentru finalizarea proiectului „Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea”;
• 8.000.000 lei pentru finalizarea proiectului „Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”;
• 388.210 lei pentru „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (123, P1, P4, P5,24, A37/1, 98, N9, N10, 15, O3, O6, O7, O8, 18) –
sumă trasă în 2015.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4.ORAȘULAMARA, JUDEȚULIALOMIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3796/05.11.2014a fost avizată contractarea de către Orașul Amara a unei finanţări rambursabile,în valoare de
5.000.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții publice de interes local.
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Cu Notificarea nr. 22750/21.12.2016, Primăria Orașului Amara aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr. 161/19.12.2016 a Consiliului
Local al Orașului Amara a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere și modificarea listei de investiții prin adăugarea unui obiectiv nou
(Modernizare străzi în Orașul Amara, județul Ialomița etapa II) și realocarea sumelor din credit pentru realizarea proiectelor. Conform HCL nr.
161/19.12.2016, perioada de tragere se prelungește până la data de 31.12.2018. În urma modificărilor menționate, rezultă următoarea alocare
de sume pentru obiectivele de investiții:
• 600.000 lei pentru proiectul „Stație de epurare și colector de evacuare spre emisar în localitatea Amara, județul Ialomița;
• 1.592.000 lei pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în Orașul Amara, județul Ialomița”;
• 17.276,70 lei pentru proiectul „Modernizare străzi în Orașul Amara, județul Ialomița etapa I”;
• 2.190.723,30 lei pentru proiectul „Modernizare străzi în Orașul Amara, județul Ialomița etapa II”;
• 600.000 lei pentru „Reabilitare Zona 4 Complex Balnear Amara – Plaja Zorilor”.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
5.COMUNA BRĂNEȘTI, JUDEȚULILFOV
Prin Hotărârea CAÎL nr.4717/04.12.2015a fost avizată contractarea de către Comuna Brăneștia unei finanţări rambursabile, în valoare de
12.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri,Comuna Brănești a încheiat cu
CEC BANK S.A. contractul de credit de investiții nr.RQ 15122079787410 din data de 08.01.2016.
Cu Notificarea nr.19185/16.12.2016, Primăria Comunei Brănești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local
nr.122/15.12.2016 prin care a fost aprobată prelungirea până la data de 31.12.2017 a perioadei de trageredin creditul bancar în valoare de
12.000.000 lei, contractat de la CEC BANK S.A..În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Brănești a prezentat următoarele
documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr.122 din 15.12.2016 privind prelungirea perioadei de tragere din linia de credit contractată de la CEC Bank
în baza Hotărârii Consiliului Local nr.34/24.04.2015, modificată și completată prin H.C.L. nr.89/15.09.2015 privind aprobarea contractării
unui împrumut intern în valoare de 12.000.000 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local;
• adresa Primăriei Comunei Brănești nr.19488/22.12.2016 prin care se precizează stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții
finanțate în baza contractului de credit de investiții nr.RQ 15122079787410 din data de 08.01.2016, încheiat cu CEC BANK S.A..
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
6.COMUNAUNIREA, JUDEȚULALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.4501/20.10.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Unirea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.800.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Proiect integrat de investiții: Înființare rețea de canalizare și alimentare cu
apă în satele Ciugudu de Sus și Ciugudu de Jos, modernizare și dotare cămin cultural în sat Unirea și construcție cămin de bătrâni în sat
Unirea, comuna Unirea, județul Alba”,care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri,
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Comuna Unirea a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru
Administrații Publice Locale nr.RQ15080360767741/30.10.2015.
Cu Notificarea nr.19/03.01.2017, Comuna Unirea aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.72/21.11.2016 privind aprobarea
prelungirii perioadei de rambursare din cadrul contractului de credit de investiții nr. RQ1508036076767741 în valoare de 1.800.000 lei, diminuat
la valoarea de 1.555.359,61 lei prin Actul adițional nr.2 din 29.09.2016 semnat de către comuna Unirea cu CEC Bank S.A.. Prin adoptarea
acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare a creditului contractat de la CEC Bank S.A. până la data
de 28.09.2017, pentru un sold în valoare de 1.555.359,61 lei.În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Unirea a prezentat, în copie,
următoarele documente:
• HCL nr.72/21.11.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de rambursare din cadrul contractului de credit de investiții nr.
RQ1508036076767741 în valoare de 1.800.000 lei, diminuat la valoarea de 1.555.359,61 lei prin Actul adițional nr.2 din 29.09.2016
semnat de către comuna Unirea cu CEC Bank S.A.;
• Actul adiţional nr.3 încheiat în data de 28.12.2016 de la CEC Bank S.A.la Contractul de credit nr. RQ15080360767741/30.10.2015;
• Actul adițional nr.10/22.12.2016 la Contractul nr.C0720000T210970100039/28.12.2012 pentru acordarea de sprijin financiar
nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
7. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4678/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Municipiul Câmpina a unei finanţări rambursabile interne, în
valoare de 8.000.000 lei, pentru realizarea următoarelor investiţii publice de interes local, conform HCL nr.2/29.01.2015:
• Blocuri locuințe de necesitate;
• Modernizare Str. Crișuri, Al. Rozmarin, Al. Albinei;
• Modernizare Str. Zimbrului, Al. Zefirului, Str.Viitorului și AI. Vânători.
În baza hotărârii menționate, Municipiul Câmpina a încheiat cu Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale S.A., Contractul de
credit nr. 158520/9022/23.11.2015.
Cu adresa nr.680/08.03.2016, Municipiul Câmpina a notificat CAÎL că a fost adoptată HCL nr.2/28.01.2016 privind aprobarea modificării și
completării art.1 la HCL nr.2/29 ianuarie 2015, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice de interes local
aprobată inițial, prin înlocuirea a două obiective: „Modernizare Str. Crișuri, Al. Rozmarin, Al. Albinei” și „Modernizare Str. Zimbrului, Al. Zefirului,
Str. Viitorului și AI. Vânători” cu altele noi, respectiv: „Cimitir uman Lumina” și „Amenajare Parc Durbac”, valoarea împrumutului autorizat
rămânând neschimbată. La Notificarea nr.680/08.03.2016, CAÎL a transmis răspunsul nr. 538.524/17.03.2016. Drept urmare, Municipiul
Câmpina a încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale S.A., Actul adițional nr.1/10.03.2016 la Contractul de credit nr.158520/9022/
23.11.2015.
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Prin Notificarea nr.22.434/05.09.2016, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice cu nr.67.591/07.09.2016, Municipiul Câmpina
informa CAÎL despre adoptarea HCL nr.108/28.07.2016 privind aprobarea modificării și completării Anexei la HCL nr.2/28 ianuarie 2016.
Cuadresa nr.549.956/14.09.2016, CAÎL a avizat favorabil solicitarea transmisă de Municipiul Câmpina pentru utilizarea eficientă a
finanțării rambursabile interne în valoare de 8.000.000 lei.În acest sens, Municipiul Câmpina a încheiat cu BRD - Groupe Societe Generale
S.A., Actul adițional nr.2/17.08.2016 la Contractul de creditnr.158520/9022/23.11.2015, valoarea finanțării rambursabile rămânând
neschimbată.
Prin Notificarea nr.33.325/28.12.2016, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.96.562/30.12.2016, cu modificările și completările
ulterioare, Municipiul Câmpina aduce la cunoștința CAÎL stadiul lucrărilor la cele trei obiective de investiții și că obiectivul de investiții
„Amenajare Parc Durbac” a fost finalizat în anul 2016. De asemenea, se solicită avizul CAÎL pentru efectuarea de trageri în anul 2017 în sumă
de 1.738.009,49 lei pentru finalizarea celorlalte două obiective de investiții.
8. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
Prin Hotărârile CAÎL nr.3791/05.11.2014 și nr.4121/08.06.2015 a fost avizată 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 proiectului „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.1 A”.
În acest sens, Municipiul Ploiești a încheiat cu CEC Bank S.A., contractul linie de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, în valoare de
79.000.000 lei.
Cu Notificarea nr.24.736/12.12.2016, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL
nr.457/22.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016. Prin adoptarea acestei
hotărâri, potrivit prevederilor art.4, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016, conform Anexei nr. 4, iar la art.5, a
fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2017, conform Anexei nr.5, finanţate din creditul sus-menţionat, valoarea
împrumutului autorizat rămânând neschimbată. De asemenea în notificarea transmisă, Municipiul Ploiești menționează faptul că în cadrul
proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi” a fost necesară diminuarea cu
suma de 4.957,52 mii lei a prevederii din bugetul pe anul 2016 aferent creditului intern încheiat cu CEC Bank S.A, respectiv de la valoarea de
5.241,24 mii lei la 283,72 mii lei și includerea în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 a obiectivului de investiții înscris mai sus, cu aceeași
valoare.Municipiul Ploiești subliniază faptul că aceste modificări au ca scop asigurarea resurselor financiare în anul 2017, necesare derulării
eficiente a proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”. Totodată, în notificare
se menționează că perioada de implementare a proiectului a fost extinsă până la data de 30.06.2017, conform Actului adițional nr.3 la
Contractul de finanțare nr.3929/11.11.2013.
VI. Clarificări referitoare la completarea documentațiilor privind autorizarea contractării/garantării de finanțări rambursabile, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare
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Potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (5) lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare, unitatea administrativteritorială, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unui împrumut, în condiţiile legii, are
obligaţia de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de împrumutultimul buget local al unităţii administrativteritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.Precizăm că datele prezentate în bugetul pe anul în
curs nu sunt necesare în vederea analizării documentației și calculării gradului de îndatorare a unității administrativ-teritoriale.
În prezent, unitățile adminstrativ-teritoriale se află în următoarea situație, care nu este tratată în mod distinct în HG nr. 9/2007, cu modificările și
completările ulterioare:
 legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar;
 se aplică prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora „dacă legea
bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului
precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor
anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele
propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent”;
 proiectele de buget, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă de
autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, conform art. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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