COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 23 decembrie 2015, 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
95,72
1.200,00
1.104,28
1.057,52
2015
1.200,00
1.200,00
629,38
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;

142,48
570,62
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)
88,13
52,45
21,58

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
145,78

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
873,98
1.988,30
140,48

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 notificării primite din partea MUNICIPIULUI HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3608/03.06.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanţări rambursabile, în valoare de
47.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Hunedoara a încheiat cu CEC Bank
SA, Contractul de credit de investiţii nr.RQ14065291700134 din 25.06.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.87274/17.12.2015, completată cu nr.88500/23.12.2015, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.432/17.12.2015 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.58/2014
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 47.000.000,00 lei, cu modificările și completările
ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea la
finanțare, în cadrul obiectivului „Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în
Municipiul Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări
subsecvent nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010”, a investiției „Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă în
Peștișu Mare” și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte obiective de investiții. Drept urmare, noua structură a listei de investiţii va fi
următoarea:
•
Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul
Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări
subsecvent nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, ce include și obiectivul de investiții „Lucrări de extindere
rețea de alimentare cu apă în Peștișu Mare” în valoare de 6.074.510,48 lei;
•
Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul
Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări
subsecvent nr.103/545500/02.11.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 1.996.213 lei;
•
Amenajare zonă de agrement-Ștrand în Municipiul Hunedoara, în valoare de 8.184.440 lei;
•
Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul
Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări
subsecvent nr.31/17795/20.03.2011 în baza acordului-cadru nr.26439/81/ 11.06.2010, în valoare de 21.135.836,52 lei;
•
Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul
Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări
subsecvent nr.64/35147/02.06.2014 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 3.494.000 lei,
•
Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activități, în valoare de 6.115.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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