COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de19iulie2017, care se va desfăşura la sala513, etaj5, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2017 – 2019:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2017, în anul 2017, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din 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, limitele anuale 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, pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de
CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 –
2019:

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

1.200,00
782,39
1.200,00
417,61
2017
1.200,00
1.200,00
2018
1.200,00
1.200,00
2019
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
616,76
0,00

0,00
583,24
1.200,00

100,00
51,40
0,00

2)

Trageri
reautorizate în
anul curent
2)
(mil. lei)
197,09

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
344,78
429,50
164,70
0,00

echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor
2017 (4,49lei/euro, 4,24lei/dolar), 2018 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar) și 2019 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de
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Comisia Naţională de Prognoză.

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

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
HORODNICENI
JUDEŢUL
SUCEAVA
Str. Fălticenilor nr.
475.
Tel.: 0230 - 545 736
Fax: 0230 - 573 642
primariahorodniceni
@yahoo.com
www.comuna
horodniceni.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 2,49%

Construire drumuri de
exploatație agricolă în
comuna Horodniceni,
jud. Suceava
PNDR

3720/570196/
11.07.2017
completări
570347/
14.07.2017

CEC
BANK

0,00

1.491.092
trageri în
2017

5 luni

1 lună

com.analiză: 0,5%
com.analiză în regim
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.gestiune: 1%
com.neutilizare: 0,5%
com.ramb.anticipată: 1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

o finanţare
rambursabilă:
Deutsche Bank
Luxembourg SA:
189.000 EUR,
program „Utilități
și mediu la
standarde
europene în jud.
Suceava”, 2004,
26 ani (6 ani
graţie)

III. Analiza cererilorpentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în Anexă.

pagina 2 din 3

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, care intră sub incidenţa plafonului
de trageri aprobat prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016:

Judeţ

COVASNA

Categ.
UAT

O

Denumire
UAT

BARAOLT

Nr. și dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

569981/
04.07.2017
570111/
07.07.2017

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Observaţii
Finanţator

06.11.2015

13.11.2015

Valoare
solicitată
pentru 2017

CEC BANK
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Valoare
finanţare

2.550.000

Valuta
de
contract

RON

plafon trageri

465.247,96

dată limită de tragere:
29.10.2017
modificarea Hot. CAÎL
nr. 4923/25.08.2016
(reducere trageri
2016 de la
1.592.058,53 lei la
1.126.810,57 lei,
introducere trageri
2017)

