COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 23 martie 2015, care se va desfăşura la sala 372, 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. (1)-(2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, pe
anul 2015, 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. 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. 1166/2013 privind aprobarea limitelor
anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, 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)

1.200,00
1.063,33
1.200,00
136,67
781,26
2015
800,00
1.200,00
91,87
2016
4,52
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

418,74
1.108,13

65,11
7,66

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
140,41

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
116,59
1.130,64
33,15

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 4,46
lei/euro şi 3,88 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 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 de iarnă 2015 (februarie 2015), elaborată de CNP.
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II.

Nr.
crt.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul
următor:

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M +4%

1

COMUNA TARNA
MARE
JUDEŢUL SATU
MARE
Str. Principală nr.
284.
Tel./Fax:
0261 – 832 233
primtarna_sm@
yahoo.com
www.tarnamare.ro

2

COMUNA
POȘAGA
JUDEŢUL ALBA
Poșaga de Jos nr.
186, CP 517581.
Tel./Fax:
0258 – 776 024
secretar@
comunaposaga.ro
www.comuna
posaga.ro

Modernizare drum, rețea
de canalizare, reabilitare
cămin cultural și
înființare grădiniță cu
program normal în
comuna Tarna Mare,
județul Satu Mare
PNDR

2741/537570
/19.02.2015
completări
538000/
04.03.2015,
538113/
09.03.2015,
13.03.2015

CEC
BANK

0,00

1.847.680
trageri în
2015

6 luni

42 luni

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de
urgență: 0,5%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.neutilizare:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.
reeșalonare/
rescadențare:
0,7%

2 finanţări
rambursabile:
1.FREE: 173.264
USD, iluminat
public, 2011, 4 ani
(6 luni grație)
2.MFP: 109.350 lei,
achitare plăți
restante OUG
3/2013, 2013, 5 ani

ROBOR6M
+4,5%
Întreținerea drumurilor și
intervenții în cazul
calamităților naturale
PNDR

2743/537761
/24.02.2015
completări
538196/
11.03.2015

Banca
Transilvania

0,00
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324.806
trageri în
2015

7 luni

1 lună

com.analiză: 1%
flat
com.ramb.
anticip.: 1% în
cazul refin. de la
alte bănci

NU

Nr.
crt.

3

4

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M
+4,5%

COMUNA
PĂLATCA
JUDEŢUL CLUJ
Str. Principală nr.
455, CP 407450.
Tel./Fax:
0264 – 276 441
0264 – 276 466
primariapalatca@
yahoo.com
www.primaria
palatca.ro

Canalizarea și epurarea
apelor uzate, alimentare
cu apă, reabilitarea și
modernizare drumuri,
renovare cămin cultural
în localitatea Sava,
comuna Pălatca
PNDR

COMUNA HIDA
JUDEŢUL SĂLAJ
Str. Sfatului nr. 1.
Tel./Fax:
0260 – 628 565

Proiect integrat:
1.asfaltare drumuri
comunale și străzi în
com. Hida, jud. Sălaj;
2.construire grădiniță
com. Hida;
3.modernizare cămin
cultural Racâș, com.
Hida, jud. Sălaj;
4.punerea în valoare și
introducerea în circuitul
turistic al ariei protejate
gresiile de la Stânca
Dracului, com. Hida, jud.
Sălaj
PNDR

2748/537855
/26.02.2015
completări
538092/
09.03.2015,
13.03.2015

2751/537882
/27.02.2015
completări
538252/
12.03.2015

CEC
BANK

CEC
BANK

0,00

0,00
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1.643.757
trageri în
2015

1.546.000
trageri în
2015

3 luni

3 luni

1 lună

1 lună

com.analiză:
3.000 lei
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.gestiune:
1%
com.neutilizare:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
ROBOR6M
+4,5%
com.analiză:
0,5% (3.000 lei)
com.analiză în
regim de
urgență: 0,5%
com.gestiune:
1% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.
reeșalonare/
rescadențare/
restructurare:
0,7%

NU

NU

Nr.
crt.

5

6

7

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA
BERISLĂVEȘTI
JUDEŢUL VÂLCEA
Sat Stoenești, Str.
Principală nr. 84.
Tel./Fax:
0250 – 753 061
0250 – 753 077
primariaberislavesti
@yahoo.com
COMUNA
GRĂDIȘTEA
JUDEŢUL
CĂLĂRAȘI
Str. Calea Călărași
nr. 132.
Tel.:0242 - 336 017
Fax: 0242 - 336 164
primariagradisteacl
@yahoo.com
www.primaria
gradistea.ro
COMUNA
MOVILIȚA
JUDEŢUL
VRANCEA
Tel.: 0237 - 678 801
Fax: 0237 - 678 756
primar@movilita.
primarievn.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Dezvoltarea (dotarea)
serviciului pentru situații
de urgență în comuna
Berislăvești, județul
Vâlcea
PNDR

Achiziționarea de utilaje
pentru îmbunătățirea
activității serviciului
voluntar pentru situații
de urgență al comunei
Grădiștea, jud. Călărași
PNDR

Modernizare drumuri de
interes local, comuna
Movilița, jud. Vrancea
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

2753/537908
/02.03.2015
completări
538064/
06.03.2015,
538322/
13.03.2015

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M
+4,5%
Banca
Transilvania

0,00

353.548
trageri în
2015

9 luni

1 lună

com.analiză: 1%
flat
com.ramb.
anticip.: 1% în
cazul preluării de
către o altă
bancă

NU

ROBOR6M
+4,5%
2754/537909
/02.03.2015
completări
06.03.2015,
11.03.2015

2756/537993
/04.03.2015
completări
538153/
10.03.2015,
538323/
13.03.2015

Banca
Transilvania

0,00

150.000
trageri în
2015

-

7 luni

com.analiză:
1,5% flat
com.gestiune:
0,1%
com.ramb.
anticip.: 1%

NU

ROBOR3M
+2,5%

BCR

0,00
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450.000
trageri în
2015

7 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,3% flat
com.ramb.
anticip.: 2% flat,
în cazul refin.

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 60.000 lei,
achziție vidanjă,
2014, 3 ani (3 luni
grație)

Nr.
crt.

8

9

10

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

COMUNA DENSUȘ
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Tel./Fax:
0254 – 775 010
primariadensus@
yahoo.com
www.primaria
densus.ro

Modernizare drumuri
forestiere în comuna
Densuș, jud. Hunedoara
PNDR

COMUNA
BĂSEȘTI
JUDEŢUL
MARAMUREȘ
Str. Principală nr.
133, CP 437030.
Tel.: 0262 - 268 509
Fax: 0262 - 268 501
primaria_basesti@
yahoo.com

Proiect integrat:
modernizare drumuri
comunale în loc.
Băsești, înființare rețea
de alimentare cu apă în
loc. Băsești, înființare
rețea de canalizare în
loc. Băsești,
modernizare cămin
cultural în loc. Băsești,
înființare servicii sociale
pentru copii de tip after
school în loc. Băsești
PNDR

2759/538094
/09.03.2015
completări
538151/
10.03.2015

Banca
Transilvania

COMUNA RUNCU
JUDEŢUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.
17.
Tel./Fax:
0245 – 234 003
primaria.runcu@
yahoo.com
www.primariaruncu.ro

Refacerea și
modernizarea
infrastructurii rutiere
afectate de inundațiile
din anul 2010 în comuna
Runcu, județul
Dâmbovița
PNDR

2761/538158
/10.03.2015
completări
13.03.2015

Banca
Transilvania

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M
+3,5%
2757/538029
/05.03.2015

CEC
BANK

0,00

0,00

0,00
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1.300.000
trageri în
2015

980.000
trageri în
2015

982.000
trageri în
2015

11 luni

1 lună

com.analiză:
3.000 lei
com.admin.:
16.000 lei

ROBOR6M
+4,5%
8 luni

1 lună
com.acordare:
0,5% flat

NU

2 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
200.000 lei,
investiţii, 2009, 10
ani (6 luni grație)
2.MFP: 101.750 lei,
achitare plăți
restante, OUG
3/2013, 2013, 5 ani

ROBOR6M
+4,5%
9 luni

NU

1 lună
com.acordare:
1% flat

Nr.
crt.

11

Unitatea
administrativteritorială

SECTORUL 3
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Str. Parfumului nr.
2-4, CP 030842.
Tel.: 021 - 318 0323
Fax: 021 - 318 0304
economic@
primarie3.ro
www.sector3
primarie.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – eficiența energetică
2 EE2, componente:
blocurile PM71, 6A, B6,
Z1, V13, 2, L21, L24,
G5, S1A
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – eficiența energetică
3 EE3, componente:
blocurile X4, U6, 8, L13,
N12-N13, 10, 25, M12,
M36, W1
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – eficiența energetică
4 EE4, componente:
blocurile PM77, 21D,
43A, G4, 2, F2, M12,
E3, 75, 10, M31
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – eficiența energetică
5 EE5, componente:
blocurile 27, M41, 41
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – FE1, componente:
blocurile PM40, 17, 9A,
D9, S21, J52, D17, L39,

Data
depunerii
documentaţiei

2762/538161
/10.03.2015

Finanţator

BEI

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

19.700.187
,06
trageri în
2015
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RON

0,00

48 luni

Perioada
de
rambursare

192 luni

Rata dobânzii

Comisioane

EURIBOR3M +
1,331% (rată
fixă 3,649%)
com.evaluare:
20.000 EUR

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

5 finanţări
rambursabile:
1.BCR:
49.999.960,73 lei,
investiţii, 2005, 10
ani (3 ani graţie)
2.BCR:
79.997.973,60 lei,
investiţii, 2006, 10
ani (3 ani graţie)
3.BCR:
99.999.847,44 lei,
investiţii, 2008, 10
ani (3 ani graţie)
4.BCR:
235.000.000 lei,
investiţii, 2012, 10
ani (3 ani graţie)
5.ING Bank:
100.000.000 lei,
investiţii, 2014, 10
ani (3 ani graţie)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

S8, G10, B1B, D4, 9C,
S1B-S1C, 12A, 59,
GC7, 2B, 5, L33, L12
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – FE3, componente:
blocurile I17, M19, M3D,
G3bis, 20K, O31, L10,
L10A, M13A, 7, VN7,
PC5-PC6, 4, L11, S22,
B7, C1, PM16, 103, 47,
N1, A31
Creșterea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe din sectorul
3 – FE4, componente:
blocurile C2, M10, Z12,
8, H28, U4, 9, 9, H22,
C2B, M8B, G3, 6A, S2,
26, H5, D1, O1, O2, G1,
8C, 11 POR

12

COMUNA
DESEȘTI∗
JUDEŢUL
MARAMUREȘ
Str. Principală nr.
190.
Tel./Fax:
0262 – 372 601
primar@
primariadesesti.ro,
contabilitate@

Modernizare străzi,
înființare centru after
school în localitatea
Mara, dotare cămin
cultural Desești și
achiziție utilaje pentru
intervenții în situații de
urgență, în comuna
Desești, jud. Maramureș
PNDR

2765/538197
/11.03.2015

Banca
Transilvania

0,00

1.934.000
trageri în
2015

ROBOR6M +
4,5%
5 luni

NU

1 lună
com.acordare:
0,5%

∗
Cu adresa nr. 413/13.03.2015, transmisă către Președintele CAÎL, s-a solicitat urgentarea avizării documentației transmise în vederea finalizării proiectului de investiții
menționat,derulat prin PNDR. Termenul de finalizare al proiectului este data de 30.03.2015.
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

primariadesesti.ro

13

COMUNA
GOLEȘTI
JUDEŢUL
VRANCEA
CP 627150
Tel./Fax:
0237 – 212 989
comunagolesti@
yahoo.com
www.comuna
golesti-vrancea.ro

ROBOR3M
+2,5%
Modernizare drum de
interes local, comuna
Golești, județul Vrancea
PNDR

TOTAL

2768/538454
/17.03.2015

BCR

0,00

265.200
trageri în
2015

19.700.187
,06
trageri în
2015

11.776.991
trageri în
2015
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6 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,3% flat
com.ramb.
anticip.: 2% flat,
în cazul refin.

NU

III.

Analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru refinanțare de datorie publică locală,
cuprinsă în tabelul următor:

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

Finanţator
EUR

RON
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Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Unitatea
administrativteritorială

ORAȘUL OTOPENI1
JUDEŢUL ILFOV
Str. 23 August nr. 10.
Tel.: 021 – 352 00 33
Fax: 021 – 352 00 34
www.otopeniro.ro

IV.

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Refinanțare obligații de
plată existente în
Contractul de proiectare
și lucrări nr.
15836/12.09.2011 (în
prezent girate/cesionate
în favoarea Eximbank)

Data
depunerii
documentaţiei

2724/536349
/15.01.2015
completări
28.01.2015,
04.02.2015

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

Finanţator

Raiffeisen
Bank

0,00

RON

43.500.000
trageri în
2015

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR1M +
3,75%
2 luni

118 luni

com.
amendament:
500 EUR

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 73.200.000 lei,
investiţii, 2006, 14 ani
(9 ani grație)
2.Asocierea SC
Romstrade & Arcadia
Engineering:
100.000.000 lei,
investiții, 2011, 3 ani și
1 lună (3 ani grație

Analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, care intră sub incidenţa plafoanelor de
contractare și trageri aprobate prin Legea nr. 182/2014, cuprinsă în tabelul următor:

1

Prin HCL nr. 28/29.08.2014 privind contractarea unui împrumut intern și/sau extern în valoare de maxim 120 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru
refinanțarea/reorganizarea Serviciului Datoriei Publice pentru orașul Otopeni, Orașul Otopeni intenționează să contracteze două finanțări rambursabile pentru:
- refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile în valoare de 73.200.000 lei, contractată de la BCR în anul 2006, operațiune avizată prin Hotărârea
CAÎL nr.4022/02.03.2015;
- refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile de tipul unui credit furnizor, contractate fără avizul Comisiei, solicitare pentru care membrii
Comisiei au decis amânarea luării unei decizii până la primirea răspunsului la acțiunea de control solicitată de DGTDP pentru constatarea semnării contractului fără
obținerea avizului Comisiei. În data de 13.03.2015 a fost primită adresa nr. 230388/13.03.2015 a Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiare, în care se precizează că
Orașul Otopeni a fost amendat pentru contractarea de datorie publică locală fără avizul Comisiei, cu suma de 10.000 lei, fiind anexată și o copie de pe procesul verbal de
constatare și sancționare a contravențiilor încheiat.
Urmare încheierii acțiunii de control, Primăria Orașului Otopeni a transmis, în data de 19.03.2015, prin registratura MFP, cu nr. 18312, în completarea solicitării privind
autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 43.500.000 lei, o serie de documente cu privire la creanța de aceeași valoare, care face obiectul refinanțării,
datorată în prezent EXIMBANK. Documentele respective sunt:
•
Contract de cumpărare creanțe nr. 156 – SMB din data de 23.12.2011, prin care banca cumpără, în totalitate sau parțial, creanțele pe care Asocierea SC
ROMSTRADE SRL – SC ARCADIA ENGINEERING SRL (executantul) le are de încasat de la debitorul său cedat, Primăria Orașului Otopeni, cu actele adiționale
aferente (5 la număr);
•
Notificare Cesiune din 23.10.2012, către Primăria Orașului Otopeni, prin care EXIMBANK se subrogă definitiv și irevocabil în toate drepturile executantului;
•
3 Declarații de acceptare la plată a unor facturi, prin care Primăria Orașului Otopeni recunoaște că EXIMBANK este noul beneficiar al creanțelor, pe care le
va plăti EXIMBANK în contul deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică.
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Unitatea
administrativteritorială

COMUNA ȘURA
MARE
JUDEŢUL SIBIU
Str. Principală nr. 252.
Tel.: 0269 - 543 288
Fax: 0269 - 543 400
primariasuramare@
yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Construire grădiniță cu
program prelungit în
comuna Șura Mare

Data
depunerii
documentaţiei

2749/537880
/27.02.2015
completări
538205/
11.03.2015,
538206/
11.03.2015

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

EUR

Perioada
de graţie

Finanţator
RON

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M
+5,5%
Banca
Comercială
Carpatica

0,00

900.000
trageri în
2015

6 luni

114 luni

com.
reeșalonare/
amânare la
plată/reîntregire:
1,5%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

3 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
2.700.000 lei,
investiţii, 2009, 25 ani
2.CEC Bank: 900.000
lei, investiţii, 2010, 15
ani
3.BC Carpatica:
900.000 lei, investiții,
2010, 15 ani

V.

Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri pentru anii 2015 și 2016 aprobate prin Legea nr. 182/2014 și HG nr. 1116/2013, fie sunt destinate asigurării prefinanțării
și/sau cofinanțării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.

VI.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:
1. JUDEŢUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3663/11.08.2014 a fost avizată contractarea de către Judeţul Alba a unei finanţări rambursabile, în valoare de
20.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, precum şi pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Judeţul Alba, prin Consiliul Județean Alba, a încheiat cu INTESA
SANPAOLO BANK SA, Contractul de credit nr.48/ 21.08.2014.
Cu Notificarea nr.3787/II/B/b/6/02.03.2015, Consiliul Judeţean Alba aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ nr.24/29.01.2015 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.52/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în
valoare de maxim 20.000.000 lei.
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Prin adoptarea acestei hotărâri a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin eliminarea obiectivului de investiții „Reabilitare
sistem rutier pe DJ 1061L: Şpring-Ungurei-Roşia de Secaş, km.0+000 - km.16+300; DJ 107B: DN1- Sântimbru – Galtiu – Coşlariu – Mihalţ –
Colibi - Roşia de Secaş - lim. Jud. Sibiu, km. 19+059 - km.21+686, jud. Alba, Reabilitare sistem rutier pe DJ 107: Alba Iulia – Teleac – Berghin
– Colibi – Secăşel - Cergăul Mare - Blaj lim. jud. Mureş, km.32+500 km.49+850, jud. Alba lot II”, diminuarea cu 756.344,84 lei a valorii alocate
pentru „Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Romana, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Rahău,
județul Alba”, iar sumele disponibilizate vor fi alocate pentru obiectivul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Alba”, derulat
prin POS Mediu. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură:
 Sistem microregional de alimentare cu apă potabilă a comunelor Daia Romana, Cut, Câlnic, Şpring, Doştat şi a localităţii Rahău, județul
Alba, în valoare de 1.284.984,53 lei;
 Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, prin POS Mediu, în valoare de 3.900.000 lei;
 Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba, prin POS Mediu, în valoare de 14.815.015,47 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. JUDEŢUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.2551/21.01.2013 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
27.600.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri a fost încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din
fonduri europene pentru administraţii publice locale nr.705/18.02.2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.3375/12.03.2015, Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ
nr.53/09.03.2015 pentru aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene nr.705/18.02.2013 încheiat cu CEC Bank S.A.. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată prelungirea
perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank S.A, până la data de 31.12.2015. În vederea fundamentării acestei solicitări,
Consiliul Județean Arad a prezentat următoarele documente:
•
HCJ nr.53/09.03.2015 pentru aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul linie de credit pentru investiții pentru
proiecte finanțate din fonduri europene nr.705/18.02.2013 încheiat cu CEC Bank S.A.;
•
proiectul de act adițional nr.4 la Contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene nr.705 din
18.02.2013, încheiat cu CEC Bank S.A..
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

3. JUDEŢUL BACĂU
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Prin Hotărârea CAÎL nr.3739/02.10.2014 a fost avizată contractarea de către Judeţul Bacău a unei finanţări rambursabile, în valoare de
20.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean. În baza acestei hotărâri, Judeţul Bacău a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit de investiție nr.RQ14105747725411/29.10.2014.
Cu Notificarea nr.2829/03.03.2015, Judeţul Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.28 din 23 februarie 2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.38/24.02.2014 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin eliminarea obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 252B,
intersecție DJ252D-Gioseni, km 13+300-18+700” și redistribuirea sumei de 2.500.000 lei pentru obiectivul „Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii de transport aerian la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău”.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. JUDEŢUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr.2298/05.04.2012 a fost avizată contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.000.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Reabilitarea şi modernizarea DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş,
km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km, judeţul Bihor”, derulată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2.
În baza acestei hotărâri, Judeţul Bihor a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr.RQ11121749523088/11.04.2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.2933/04.03.2015, Judeţul Bihor, prin Consiliul Judeţean Bihor, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.31 din 27 februarie 2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.11/2014. Prin adoptarea
acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin redistribuirea sumelor între
obiectivele de investiţii existente.
Structura listei de investiţii va fi următoarea:
 Reabilitarea şi modernizarea DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş, km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km, judeţul
Bihor”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în valoare de 4.222.260 lei;
 Reţea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria -România
2007-2013, în valoare 415.490 lei;
 Program de cercetare în euroregiunea Hajdu Bihar-Bihor pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală
transfrontaliere, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 1.042.830 lei;
 Realizarea sistemului de conducte pentru apa pluvială pe teritoriul Oraşului Săcueni, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 100.000 lei;
 Amenajarea infrastructurii de mediu din ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră UngariaRomânia 2007-2013, în valoare de 585.060 lei;
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Centrul naţional de informare şi promovare turistică Bihor, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în valoare
de 4.670 lei;
 Modernizare DJ 191 Marghita-Tăşnad, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în valoare de 6.795.690 lei;
 Establishing of a long-distance drinking water supply strategy and monitoring system in the Éemellék-Valea Ierului Regions (Stabilirea
stategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate şi instalarea unui sistem unitar de monitorizare a acestuia în regiunea
Valea Ierului), prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 1.000.000 lei;
 Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County, (Instalare reţea de
comunicaţie pe FO NGA în zona Békés şi judeţul Bihor), prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în
valoare de 834.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.


5. MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ
Prin Hotărârea CAÎL nr.2286/08.03.2012 a fost avizată contractarea de către Municipiul Turda a unei finanţări rambursabile, în valoare de
25.523.118 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Turda a încheiat Contractul de credit
de investiții (actualizat conform Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată) nr.RQ12014467532578/17.04.2012 cu CEC Bank S.A., cu
modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.5913/12.03.2015, Primăria Municipiului Turda aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.266/17.12.2014 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către Municipiul Turda
cu CEC Bank, conform contractului de credit nr.RQ12014467532578 din data de 17.04.2012 și actele adiționale subsecvente, prin care a fost
aprobată prelungirea, până la data de 31.12.2015, a perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank S.A. În vederea
fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Turda a prezentat următoarele documente:
•
Hotărârea Consiliului Local nr.266/17.12.2014 privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului
contractat de către Municipiul Turda cu CEC Bank, conform contractului de credit nr.RQ12014467532578 din data de 17.04.2012 și actele
adiționale subsecvente;
•
Actul adiţional nr.7 din data de 12 martie 2015 la Contractul de credit RQ12014467532578 din data de 17 aprilie 2012, încheiat cu CEC
Bank S.A..
6. ORAȘUL RÂȘNOV, JUDEŢUL BRAȘOV
Prin Hotărârea CAÎL nr.3817/09.12.2014 a fost avizată contractarea de către Orașul Râșnov a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.000.000 lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții publice de interes local prin:
- Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1:
 „Proiect integrat de reactualizare și modernizare urbană – Centrul istoric Râșnov” - 5.000.000 lei;
 „Proiect ascensor plan înclinat acces Cetatea Râșnov” - 5.000.000 lei;
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- Programul Național de Dezvoltare Rurală:
 „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente și mașini, precum și producerea de puieți forestieri de
calitate pentru fondul forestier proprietate a Orașului Râșnov” - 3.000.000 lei.
Cu Notificarea nr.3702/12.03.2015, Primăria Orașului Râșnov aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată HCL nr.54/26.02.2015, prin care
Consiliul Local al orașului Râșnov a aprobat modificarea listei de investiții, prin diminuarea cu 8.000.000 lei a valorii la un număr de două
obiective de investiții și majorarea valorii celui de-al treilea obiectiv de investiții publice de interes local cu aceeași valoare. Prin urmare, lista
obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
- Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1:
 „Proiect integrat de reactualizare și modernizare urbană – Centrul istoric Râșnov”: 13.000.000,00 lei;
 „Proiect ascensor plan înclinat acces Cetatea Râșnov”: 0,00 lei;
- Programul Național de Dezvoltare Rurală:
 „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente și mașini, precum și producerea de puieți forestieri de
calitate pentru fondul forestier proprietate a Orașului Râșnov”: 0,00 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Râșnov a prezentat următoarele documente:
Hotărârea Consiliului Local nr.54/26.02.2015 privind aprobarea modificării anexei Hotărârii Consiliului Local al Orașului Râșnov
nr.20/21.02.2014, prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea asigurării fondurilor necesare
prefinanțării/cofinanțării proiectelor de investiții de interes local care vor fi realizate din fonduri europene și din venituri proprii;
•
Raport privind aprobarea modului de utilizare a creditului în lei, aprobat prin HCL 20 din data de 21.02.2014 de către Consiliul Local
Râșnov.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
•

7. COMUNA SĂLIȘTEA, JUDEŢUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3263/08.08.2013 a fost avizată contractarea de către Comuna Săliştea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.000.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază şi accesul la servicii publice în
Comuna Săliştea, judeţul Alba”, derulată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În baza acestei hotărâri, Comuna Săliştea a încheiat
Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr.C31002013014794/16.09.2013 cu OTP Bank România
S.A., cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.699/09.02.2015, Primăria Comunei Săliştea aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.9/27.01.2015, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare, până la data de 10.12.2015, a liniei de finanţare contractată de
la OTP Bank România S.A., precum și plata comisionului de prelungire a creditului în valoare de 10.000 lei. În vederea fundamentării acestei
solicitări, Primăria Comunei Săliştea a prezentat următoarele documente:
•
Hotărârea Consiliului Local nr.9/27.01.2015;
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proiectul de act adiţional nr.3 la Contractul de credit nr. C31002013014794/16.09.2013 cu OTP Bank România S.A.;
Actul adițional nr.14/02.03.2015 la Contractul nr. C322010970100067/10.06.2010 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil în
condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

•
•

8. COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
Prin Hotărârile CAÎL nr. 3783 și 3784 din data de 05 noiembrie 2014, Comuna Valea Lungă a fost autorizată să contracteze două finanţări
rambursabile în valoare de 520.000 lei, respectiv 124.800 lei, pentru realizarea investiției „Modernizare infrastructură în comuna Valea Lungă,
obiectiv Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv Amenajare Parc Primărie, comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița”, care beneficiază de
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri, Comuna Valea Lungă a încheiat cu OTP Bank, în data de
13.11.2014, contractele nr.C45002014016846, respectiv nr.C45002014016848.
Cu Notificarea nr. 1245/18.03.2015, Comuna Valea Lungă aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/05.03.2015 s-a
aprobat prelungirea, până la data de 30.04.2015, a perioadelor pentru efectuarea tragerilor din finanțările rambursabile contractate de la OTP
Bank pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA și a cheltuielilor eligibile pentru proiectul finanțat prin PNDR, Măsura 322, „Modernizare
infrastructură în comuna Valea Lungă, obiectiv: Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv: Amenajare Parc Primărie”. Comuna Valea Lungă a
semnat cu OTP Bank Actele adiționale nr.1 de prelungire a perioadelor de tragere ale celor doua credite.
9. COMUNA CHIRPĂR, JUDEŢUL SIBIU
Prin Hotărârea CAÎL nr.3235/10.07.2013, Comuna Chirpăr a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 800.000 lei,
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Dezvoltarea Comunei Chirpăr
prin modernizarea drumurilor, construirea sistemelor funcționale de apă și apă uzată, punerea în valoare a moștenirii culturale și înființarea
unui centru social pentru bătrâni”. Utilizarea finanțării rambursabile a fost aprobată prin Hotărârea CAÎL nr.3555/10.03.2014, după cum
urmează:
- în anul 2013: 103.152,03 lei;
- în anul 2014: 696.847,97 lei.
Cu Notificarea nr.1093/09.03.2015, Primăria Comunei Chirpăr a transmis o copie a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Chirpăr nr.16/2015
privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. C322010973400046/2010 și a perioadei de tragere a creditului de investiții pentru
proiectul din fonduri europene „Dezvoltarea Comunei Chirpăr prin modernizarea drumurilor, construirea sistemelor funcționale de apă și apă
uzată, punerea în valoare a moștenirii culturale și înființarea unui centru social pentru bătrâni”, prin care se aprobă extinderea perioadei de
tragere cu 3 luni, până la data de 16.06.2015. Extinderea datei limită de tragere este necesară întrucât a mai rămas de utilizat suma de
130.912,77 lei. Acest termen se regăsește și în Actul adițional nr. 3/16.03.2015, transmis în copie de primărie.
10. COMUNA STOENEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA
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Prin Hotărârea CAÎl nr.3779/05.11.2014, Comuna Stoenești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 850.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Refacerea și modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010 în Comuna Stoenești, Județul Vâlcea”, cu utilizare integrală în anul 2014.
Cu adresa nr. 11737/13.03.2015, Primăria Comunei Stoenești a notificat CAÎL că Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N. (FNGCIMM) Craiova nu a emis în timp util (28.11.2014) „garanția asupra împrumutului de 850.000 lei”,
aprobat de banca finanțatoare. Conform adresei sus-menționate, scrisoarea de garanție care ar fi trebuit să fie emisă de FNGCIMM Craiova ar
fi avut ca termen de valabilitate data de 28.02.2015, dar perioada de implementare și finalizare a proiectului era de până la 28.11.2014, după
cum prevede Contractul de Finanțare nr. C322D011144000008/30.05.2012 și actele adiționale aferente.
Referitor la imposibilitatea accesării finanțării rambursabile în valoare de 850.000 lei, Primăria Comunei Stoenești s-a adresat băncii
finanțatoare pentru clarificări, răspunsul acesteia fiind că „împrumutul în sumă de 850.000 lei, aprobat de bancă .... nu s-a putut implementa
datorită imposibilității obținerii în timp util a garanției emise de FNGCIMM Craiova”. Drept urmare, Primăria Comunei Stoenești solicită un
răspuns din partea CAÎL dacă, în baza legislației actuale, Hotărârea nr.3779/05.11.2014 se poate prelungi sau trebuie să solicite un nou aviz
pentru contractarea finanțării rambursabile în valoare de 850.000 lei.
VII.

DIVERSE
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