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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 29martie2017, care se va desfăşura la sala315, etaj1, ora 1100, 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 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 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 
(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) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)

 

2017 1.200,00 100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 170,96 0,39 116,08 

2018 1.200,00   1.200,00  258,33 941,67   21,53     30,00 

2019 1.200,00   1.200,00 0,00 1.200,00 0,00       0,00 

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;        
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017, de 
4,46lei/euro şi 4,21lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 
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3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor 
de schimb aferente anului 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP și în vigoare în data de 19.01.2017, 
data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, 
autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,44 lei/euro, 4,15 lei/dolar) și 2019 (4,42 lei/euro, 
4,09 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 2017), elaborată de CNP.  

       

 
II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată refinanțării datoriei 
publice locale: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

ORAȘUL EFORIE 
JUDEŢUL 

CONSTANȚA 
Str. Progresului nr. 

1. 
Tel.: 0241 - 748 149 
Fax: 0241 - 748 979 

www.primaria 
eforie.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul de credit 
nr. 2/08.03.2013, 
încheiat cu Alpha 
Bank România SA  

3668/566112/ 
15.03.2017 

EXIM-
BANK 0,00 24.724.700 

trageri în 2017 3 luni 177 luni 
ROBOR3M + 
0,9% 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR Securities: 
6.000.000 lei, 
investiţii, 2006, 12 
ani (2 ani graţie) 
2.BANCPOST: 
1.934.809,18 EUR 
(sold credit contract 
61/14.12.2007, 
convertit în EUR), 
investiţii, 2011, 15 
ani (2,5 ani graţie) 
3.Alpha Bank 
România SA: 
5.800.000 EUR, 
refinanțare credit 
furnizor, 2013, 15 ani 

 
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin 
Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexă. 
 


