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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 25 iunie 2015, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1200, 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. 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:  

Cofinanţare fonduri UE   
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)  

Disponibil 
trageri 
(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 

(% din limită) 

Trageri 
reautorizate în 

anul curent 
(mil. lei) 3) 

Contractări
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3) 

  

2015 1.200,00 193,63 1.006,37 1.200,00 883,46 316,54 73,62 185,58 478,37 1.589,19   
2016 1.200,00   1.200,00 101,87 1.098,13 8,49   39,01   
2017 1.200,00   1.200,00 4,52 1.195,48 0,38      

NOTĂ:                
1)  limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;         
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 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2015 (mai 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 primăvară 2015 (mai 2015), elaborată de CNP.      
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II. Analiza cererilor 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: 

 
Valoare finanţare 

rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 
Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

1 

COMUNA FĂLCIU 
JUDEŢUL VASLUI 
Tel.: 0235 - 430 254 
Fax: 0235 - 430 361 

primariafalciu@ 
yahoo.com 

www.primaria 
falciu.ro 

Dotarea serviciului 
pentru situații de 
urgență cu 
autospecială de stins 
incendii și dotarea 
căminului cultural 
pentru promovarea 
tradițiilor locale în 
comuna Fălciu, jud. 
Vaslui 
PNDR 

2782/539340/ 
10.04.2015 
completări 

08.06.2015â 

CEC BANK 0,00
354.573 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.gestiune: 1% 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.:1% 
com.refin.: 3% 

NU 

 
 
2 

COMUNA 
SĂCĂLAZ 

JUDEŢUL TIMIȘ 
Str. A IV-a nr. 368. 

Tel./Fax: 
0256 – 367 101 

office@sacalaz.ro 

Modernizare 
drumuri, renovare și 
recompartimentare 
cămin cultural, azil 
de bătrâni în comuna 
Săcălaz, jud. Timiș 
PNDR 

2823/540576/ 
21.05.2015 
completări 
19.06.2015 

CEC BANK 0,00

3.332.616,9
9 

trageri în 
2015 

4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 
3,66% 
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,5% 
com.gestiune: 1%
com.neutilizare: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

2 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 14.000.000 lei, 
investiții, 2008, 16 ani 
(1 an graţie) 
2.MFP: 2.602.350 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

3 

COMUNA BORCA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

Tel./Fax: 
0233 – 268 001 
primariaborca@ 

yahoo.com 

Achiziția unui 
buldoexcavator 
pentru doatarea 
serviciului public de 
administrare a 
drumurilor comunale 
și vicinale din 
comuna Borca, jud. 
Neamț 
PNDR 

2835/540698/ 
26.05.2015 
completări 

18.06.2015, 
22.06.2015 

BCR  0,00
625.258 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 3,5%
 
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 
0,25% flat 
com.ramb. 
anticip.: 2%, în 
cazul refin. 

NU 

4 

COMUNA 
CALAFINDEȘTI 

JUDEŢUL 
SUCEAVA 
Tel./Fax: 

0230 – 281 290 
primaria 

calafindesti@ 
yahoo.com 

Înființare teren sport 
în comuna 
Calafindești, jud. 
Suceava 
PNDR 

2848/540919/ 
02.06.2015 
completări 
22.06.2015 

CEC BANK 0,00
271.444 

trageri în 
2015 

3 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.analiză/ 
analiză în regim 
de urgență: 0,5% 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.neutilizare: 
0,5% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

2 finanţări 
rambursabile: 
1.MFP: 527.914 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 
2.CEC Bank: 
1.879.978 lei, proiect 
FEN, 2013, 93 luni (4 
luni grație)    

5 

COMUNA 
AVRĂMENI 
JUDEŢUL 

BOTOȘANI 
Tel.: 0231 - 563 010 
Fax: 0231 - 563 133 
primaria_avrameni

@yahoo.com 
www.avrămeni.ro 

Reabilitare și 
modernizare cămin 
cultural în localitatea 
Avrămeni, jud. 
Botoșani 
PNDR 

2855/541082/ 
05.06.2015 
completări 
19.06.2015 

OTP BANK 0,00
518.059 

trageri în 
2015 

4 luni 55 luni 
ROBOR6M + 4,5%
 
com.acordare/ 
analiză: 1% flat 

o finanţare 
rambursabilă: 
BCR: 1.000.000 lei, 
investiții, 2007, 10 ani 
(14 luni grație)    
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

6 

ORAȘUL NEGRU 
VODĂ 

JUDEŢUL 
CONSTANȚA 

Șos. Mangaliei nr. 
13, CP 905800. 

Tel.: 0241 - 780 195 
Fax: 0241 - 780 948 
primarianegruvoda

@yahoo.com 
www.primaria-
negruvoda.ro 

Reabilitare/moderniz
are străzi în orașul 
Negru Vodă și 
General Toshevo 
PCT RO-BG 

2866/541194/ 
09.06.2015 
completări 
22.06.2015 

CEC BANK 0,00
11.250.000 

trageri în 
2015 

3 luni 33 luni 

ROBOR3M + 3,5%
 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

NU 

7 

COMUNA PIR 
JUDEŢUL SATU 

MARE 
Loc. Pir nr. 51, CP 

447245. 
Tel./Fax: 

0261 – 821 718 
primariapir@ 
yahoo.com 

Modernizare străzi și 
drumuri comunale în 
comuna Pir, 
reabilitare cămin 
cultural în loc. Pir, 
com. Pir, înființare 
grădiniță în loc. Pir, 
com. Pir 
PNDR 

2871/541304/ 
10.06.2015 
completări 
17.06.2015 

CEC BANK 0,00
1.152.000 
trageri în 

2015 
4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 1%
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restruct.: 0,7% 

NU 

 
8 

COMUNA 
CORUND 
JUDEŢUL 

HARGHITA 
Str. Principală nr. 
589, CP 537060. 

Tel.: 0266 - 249 101 
Fax: 0266 - 249 344 

primariacorund@ 

 
Conservarea și 
punerea în valoare a 
moștenirii culturale, 
în comuna Corund, 
jud. Harghita 
PNDR 

 
2879/541364/ 
11.06.2015 
completări 
19.06.2015 

 
BRD-GSG 0,00

 
386.000 

trageri în 
2015 

 
4 luni 

 
1 lună 

ROBOR3M + 2% 
 
com.inițial de 
angajam.: 0,3% 
flat 
com.neutilizare: 
0,15% 
com.gestiune: 
0,05% 

 
o finanţare 
rambursabilă: 
BRD-GSG: 2.068.000 
lei, investiții, 2012, 10 
ani (6 luni grație)    
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

yahoo.com 
www.primaria 

corund.ro 

com.ramb. 
anticip.: 3%, în 
cazul unei 
preluări bancare 

9 

MUNICIPIUL 
RÂMNICU 
VÂLCEA 

JUDEŢUL VÂLCEA 
Str. Carol I nr. 3-5. 

Tel.: 0250 - 735 351 
Fax: 0250 - 735 350 

economic@ 
primariavl.ro 

www.primariavl.ro 

Reabilitare și 
modernizare baza de 
agrement Ostroveni 
în mun. Râmnicu 
Vâlcea 
Reabilitarea termică 
a blocurilor de 
locuințe (S3, H2, R4, 
51A, 113, 129, 131, 
132, A1) 
Reabilitarea termică 
a blocurilor de 
locuințe (88, S7/2, 
O4, 20) 
Reabilitarea termică 
a blocurilor de 
locuințe (123, P1, 
P4, P5, 24, A37/1, 
98, N9, N10, 15, O3, 
O6, O7, O8, 18) 
POR 

2889/541547/ 
16.06.2015 EXIMBANK 0,00

20.000.000 
trageri în 

2015 
12 luni 108 luni 

ROBOR1M + 1,5%
 
com.gestiune: 
0,3% flat 

5 finanţări 
rambursabile: 
1.BRD-GSG: 
38.328.735,67 lei, 
investiții, 2006, 17 ani 
(3 ani graţie) 
2.BRD-GSG: 
20.000.000 lei, 
investiții, 2010, 10 ani 
(1 an graţie) 
3.BEI: 7.250.000 EUR, 
subîmprumut, garantat 
SC APAVIL SA, 2007, 
25 ani (4 ani graţie) 
4.CEC Bank: 
15.000.000 lei, 
investiții, 2012, 5 ani (1 
an graţie)  
5.Banca Românească: 
2.093.988 lei, achiziție 
autorbuze, garantat 
SC ETA SA, 2013, 5 
ani  

TOTAL 0,00
37.889.950,

99 
trageri în 

2015  
 

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. XII din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, cuprinse în 
situația anexată. 
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IV. Analiza notificării primite din partea următoarei unităţi administrativ-teritoriale: 

 
COMUNA VIȘINEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 

Prin Hotărârea CAÎL nr.3367/27.11.2013, Comuna Vișinești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 1.100.000 
lei, pentru realizarea investiției „Modernizare drumuri de interes local, înființare sistem de canalizare, achiziție utilaj întreținere drumuri, 
renovare cămin cultural și înființare centru de asistență copii după programul școlar în comuna Vișinești, județul Dâmbovița”, care beneficiază 
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.  

 
Cu Notificarea nr.2625/17.06.2015, Comuna Vișinești aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/16.06.2015 a fost 
aprobată prelungirea maturității creditului contractat în data de 05.12.2013 de la OTP Bank prin contractul nr.C45002013015020, aferent 
proiectului sus-menționat. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Vișinești a prezentat: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.31/16.06.2015 privind aprobarea prelungirii cu 1(lună) a finanțării rambursabile interne în valoare de 
1.100.000,00 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu TVA și cheltuieli eligibile pentru proiectul finanțat prin Programul PNDR, Măsura 322 
„Modernizare drumuri de interes local, înființare sistem canalizare, achiziție utilaj întreținere drumuri, renovare cămin cultural și înființare 
centru asistență copii după programul școlar”; 
- proiectul Actului adițional nr.5 la contractul de credit nr.C45002013015020/05.12.2013. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. 

 
 V. DIVERSE 


