COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 29 septembrie 2015, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1000, 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 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, 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:
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
844,91
1.200,00
355,09
992,91
2015
1.200,00
1.200,00
153,87
2016
1.200,00
1.200,00
4,52
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

207,09
1.046,13
1.195,48

82,74
12,82
0,38

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
185,58

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
699,51
1.807,60
50,41

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:

Nr.
Crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
BĂIȘOARA
JUDEȚUL CLUJ
Sat Baișoara nr.
153.
Tel./Fax:
0264 – 333 660

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare
finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioa-da
de graţie

Perioada de
rambur
-sare

2

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în
derulare

ROBOR6M + 4%
Construire centru de
informare turistică în
comuna Băișoara
PNDR

3129/544536/
31.08.2015

Banca
Transilvania

0,00

470.000
trageri în
2015

3 luni

4 luni

primariabaisoara@y
ahoo.com
www.primaria
baisoara.ro

COMUNA MOGOȘ
JUDEȚUL ALBA
Sat Mogoș nr. 3A.
Tel./Fax:
0740 – 639 916
primariamogos@
yahoo.com

Rata dobânzii

Modernizare drum
de exploatație
agricolă din DJ107I –
Dealul Buteștilor,
com. Mogoș, jud.
Alba
Înființare centru local
de informare și
promovare turistică
Mogoș (inclusiv
refigiu turistic Valea
Barnii)
PNDR
TOTAL

com.analiză: 0,75% flat
com.ramb.anticip.: 1%
în cazul refinanțării de
la altă bancă

NU

ROBOR6M + 4,5%

3226/545343/
21.09.2015

CEC BANK

0,00

818.914
trageri în
2015

0,00

1.288.914
trageri în
2015
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3 luni

1 lună

com.analiză: 0,5% flat
com.analiză în regim
de urgență: 0,75%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5% flat
com.ramb.anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reanaliză: 0,5%
com. rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

NU

