ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 05.04.2011

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Angela CARABAŞ – director general
- Florinela Boni CUCU – director general adjunct
- Valentin MAVRODIN – director general
- Marin COJOC – director general adjunct

absent

- Denisa Gabriela SARU – şef serviciu
- Marinica RUSU – şef serviciu

absent

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
- Gheorghe EMACU – secretar de stat

absent

- Daniel Iustin MARINESCU – director

absent

Din partea structurilor asociative ale administraţiei publice locale:
- Emil DRĂGHICI – preşedintele Asociaţiei Comunelor din România
- Ionel CHIRIŢĂ – preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România
- Tudor PENDIUC – reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România

absent

- Gheorghe BUNEA STANCU – membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România absent
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Ordinea de zi din data de 05.04.2011:
Secretariatul Comisiei a prezentat membrilor acesteia următorul proiect de ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2011 - 2013:

În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele rămase disponibile pentru autorizarea contractării de noi finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada
2011 - 2013, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, precum şi limitele aferente perioadei 2012 -2013, prevăzute în Strategia fiscalbugetară:

Anul
2011 1)
2012 2)
2013 2)
NOTĂ:

Limite
contractare
(mil.lei)

Contractări
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite
trageri
(mil.lei)

Trageri
autorizate
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

700,00
900,00
800,00

214,25
0,00
0,00

485,75
900,00
800,00

1400
1400
1200

1.400,00
724,11
226,05

0,00
675,89
973,95

Autorizări
trageri
(% din
limită)
100,00
51,72
18,84

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
83,49
348,19
0,00
77,77
0,00
37,00

1)

limite aprobate prin Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar;

2)

limite prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2013, aprobată de Guvern în 15.09.2010;

3)

echivalentul în lei al tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza cursurilor de schimb aferente anilor 2011, 2012 şi
2013, conform prognozei elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (05.11.2010).

II.

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

Nr.
crt.

Solicitant

1

ORAŞUL SIMERIA
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Str. A. Iancu nr.23.
Tel.: 0254 - 260 005
Fax: 0254 - 260 050
prim.simeria@smart.ro

Obiect finanţare
rambursabilă

Parc de afaceri Simeria
POR 2007-2013

Data
depunerii
documentaţiei
1024/606197/
09.02.2011
completări
606851/
03.03.2011

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

EUR

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR6M +
2,75%

CEC
BANK

pagina 2 din 21

0,00

0,00

3 ani

7 ani

com.acordare: 0,5%
flat
com.gestiune: 0,5%

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

2

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918 nr.
1.
Tel.: 0242 - 311 301
Fax: 0242 - 331 609
cjc@calarasi.ro
www.calarasi.ro

3

COMUNA ARMENIŞ
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Str. Principală nr. 368.
Tel.: 0255 - 529 604
Fax: 0255 - 529 888
armeniscs@yahoo.com
www.armenis.ro

Modernizarea şi
reabilitarea DJ 301
tronsonul FundeniBudeşti km 13+000 36+578
Îmbunătăţirea accesului la
reţeaua rutieră europeană
de transport TEN-T7 prin
reabilitarea şi
modernizarea DJ 201B şi
DJ 303
Modernizarea şi
reabilitarea DJ 303
tronsonul Călăreţi-Valea
Argovei km 0+000 26+294
POR 2007-2013
Modernizare străzi şi
drumuri comunale;
captare şi instalaţii de
potabilizare a sistemului
de alimentare cu apă;
reabilitare, modernizare şi
dotare cămin cultural
Armeniş PNDR

4

COMUNA ALBEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Tel./Fax: 0231 - 572 140
primaria.albesti@
yahoo.com
www.albesti.ro

5

COMUNA ROMOS
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Str. Principală nr. 114, sat
Romos.
Tel.: 0254 - 245 620
Fax: 0254 - 245 603
office@romos.ro
www.romos.ro

Data
depunerii
documentaţiei

1033/607028/
10.03.2011
completări
607330/
17.03.2011

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

BCR

EUR

0,00

20.000.000
trageri în
2011:
6.200.000
2012:
6.200.000
2013:
6.200.000
2014:
1.400.000

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR3M + 1,4%
3 ani

10 ani

com.gestiune: 1%
flat

PR (7,4%) + 2,5%
1037/607334/
18.03.2011

CEC
BANK

Modernizare drumuri
comunale şi
achiziţionarea de utilaje şi
echipamente pentru
servicii publice în comună
PNDR

1042/607396/
21.03.2011

BCR

Proiect integrat:
Alimentare cu apă
potabilă în sistem
centralizat şi reţea de
canalizare pentru ape
uzate rural menajere şi
staţii de epurare în satele
Romos şi Romoşel
PNDR

1038/607397/
21.03.2011

BCR
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0,00

450.000
trageri în 2011

12 luni

1 lună

0,00

1.189.404
trageri în 2011

4 luni

3 luni

0,00

1.200.000
trageri în 2011

com.analiză: 0,5%
(max. 400 lei)
com.gestiune: 1%
com.refin.: 3%
com.ramb. anticip.:
1%
ROBOR1M + 5%
com.analiză: 100 lei
com.gestiune: 0,5%
com.ramb. anticip.:
2%, în cazul refin.
de la altă bancă

ROBOR6M + 4%
11 luni

1 lună

com.gestiune: 5.000
lei

Nr.
crt.

Solicitant

6

COMUNA HĂRĂU
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Str. Principală nr. 69.
Tel./Fax: 0254 - 233 201
primaria_harau@
yahoo.com

7

COMUNA PRUNDENI
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. Tudor Vladimirescu
nr. 183, CP 247525.
Tel./Fax: 0250 - 810 399
primprud@yahoo.com

8

COMUNA BĂGACIU
JUDEŢUL MUREŞ
Str. Principală nr. 112.
Tel.: 0265 - 425 611
Fax: 0265 - 425 714
bagaciu@cjmures.ro

9

10

COMUNA
CONSTANTINDAICOVICIU
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Str. Principală nr. 11.
Tel./Fax: 0255 - 510 126
primariacavaran@
yahoo.com
www.cavaran.ro
COMUNA SLATINATIMIŞ
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Slatina-Timiş nr. 32, CP
327360.
Tel.: 0255 - 260 844
Fax: 0255 - 260 899

Obiect finanţare
rambursabilă
Proiect integrat de
alimentare cu apă şi
canalizare în satele
Banpotoc, Bîrsău,
Chimindia, Hărău,
comuna Hărău
PNDR
Creşterea accesului şi
participării în
învăţământul primar şi
secundar pt. copii din
mediul rural
Sprijin educaţional pentru
preşcolari şi şcolari
Consiliere şi formare
profesională POS DRU
Proiect integrat: reţea de
canalizare şi staţie de
epurare în satele Băgaciu
şi Deleni şi modernizare
şi reabilitare străzi în satul
Deleni, comuna Băgaciu
PNDR
Alimentare cu apă,
canalizare menajeră şi
staţie epurare în
localităţile Prisaca şi
Zagujeni, com.
Constantin-Daicoviciu,
jud. Caraş-Severin
PNDR
Alimentare cu apă,
canalizare menajeră
localitatea Sadova Veche
şi reabilitare DC18
Sadova Veche - Sadova
Nouă
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

EUR

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

9,8%
1043/607497/
23.03.2011

BCR

1044/607521/
24.03.2011

CEC
BANK
suplimentare credit
de 600.000
lei

0,00

1.600.000
trageri în 2011

0,00

250.000
trageri în 2011

4 luni

4 luni

com.gestiune: 3.360
lei

PR (8,4%) + 1%
11 luni

1 lună

com.analiză: 400 lei
com.gestiune: 0,5%

ROBOR1M + 4%
1046/607828/
04.04.2011

1047/607829/
04.04.2011

Raiffeisen
BANK

BRD GSG

0,00

700.000
trageri în 2011

0,00

951.700
trageri în 2011

7 luni

1 lună

com.acordare: 0,5%
flat
com.admin.: 0,5%

ROBOR1M + 3,5%
6 luni

1 lună

com.acordare: 0,7%
com.admin.: 0,84%

PR (7,4%) +2,75%
1048/607846/
04.04.2011

CEC
BANK
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0,00

471.506,42
trageri în 2011

5 luni

1 lună

com.analiză: 0,5%
(max. 400 lei)
com.gest.: 1%
com.ramb. anticip.:
1%
com.refin.: 3%

Nr.
crt.

Obiect finanţare
rambursabilă

Solicitant

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

EUR

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

primaria@slatinatimis.ro
www.slatinatimis.ro

TOTAL

0,00

34.586.540,42
trageri în
2011:
14.837.610,42
2012:
12.148.930
2013:
6.200.000
2014:
1.400.000

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în vederea asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte
care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

TIMIŞ

M

TIMIŞOARA

16.03.2011

25.10.2010

29.10.2010

BCR
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7.500.000

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

pentru pre/cofinanţare fd.UE

echiv.
RON 1)

9.913.963,74

Observaţii

RON

9.763.937,25

EUR

2.319.225,00

EUR

2.319.225,00

150.026,49
POS MEDIU
dată limită de tragere:
28.10.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1832/16.12.2010
(suplimentare trageri 2011
pt. cofin. fd. UE, introducere
trageri 2012, de 162.575,86
EUR)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

SUCEAVA

C

FÂNTÂNA
MARE

18.03.2011

18.11.2010

24.11.2010

BCR

1.400.000

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

pentru pre/cofinanţare fd.UE

echiv.
RON 1)

9.913.963,74

Observaţii

RON

9.763.937,25

EUR

2.319.225,00

RON

150.026,49

150.026,49

PNDR
dată limită de tragere:
24.11.2011
modificare Hot. CAÎL nr.
1791/18.11.2010
(suplimentare trageri 2011 pt.
cofin. fd. UE)
rest de tras

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă (05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu
modificările şi completările ulterioare:
Cererile adresate CAÎL şi primite de secretariat după data de 11.03.2011, data ultimei şedinţe CAÎL, sunt cuprinse în tabelul următor:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

PRAHOVA

C

FLOREŞTI

21.03.2011

08.06.2007

03.08.2007

BCR
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2.515.264,48

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

3.977.518,04

Observaţii

RON

3.627.518,04

EUR

861.643,24

EUR

189.491,35

350.000,00
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

MARAMUREŞ

MUREŞ

O

O

SEINI

LUDUŞ

24.03.2011

19.01.2011
04.04.2011

18.11.2010

15.11.2007

02.11.2010

29.11.2007

BCR

MKB
ROMEXTERRA

4.146.201,44

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

3.977.518,04

Observaţii

RON

3.627.518,04

EUR

861.643,24

RON

EUR

350.000,00

350.000,00

672.151,89

dată limită de tragere:
31.12.2011
modificare Hot. CAÎL nr.
1787/18.11.2010 (introducere
trageri 2011)
dată limită de tragere:
30.05.2011
rest de tras
se revine în 04.04.2011 la
solicitarea analizată în
şedinţa CAÎL din
14.02.2011

-9.763.937,25

NOTĂ:
1)

350.000

Valoare solicitată 2011

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă (05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză
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Lista completă a solicitărilor adresate CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 din împrumuturile derulate de unităţile administrativ-teritoriale
(neautorizate în şedinţele din 14.02.2011 şi 11.03.2011, precum şi cele primite ulterior acestora) este următoarea:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

SĂLAJ

M

ZALĂU

17.01.2011

25.10.2010

25.11.2010

CEC BANK

MUREŞ

O

LUDUŞ

19.01.2011

15.11.2007

29.11.2007

MKB
ROMEXTERRA

SIBIU

O

CISNĂDIE

20.01.2011

11.08.2009

15.09.2009

TIMIŞ

M

LUGOJ

20.01.2011

07.03.2007

15.03.2007

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

41.797.259,19

Observaţii

RON

19.017.311,55

EUR

4.517.176,14

15.000.000

RON

4.146.201,44

EUR

BCR

4.500.000

RON

DEXIA

15.000.000

EUR
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Valoare solicitată 2011

22.779.947,64

3.902.115,12

672.151,89

628.460,00

1.376.259,51

dată limită de tragere:
30.11.2011
modificare Hot. CAÎL nr.
1904/11.03.2011
(suplimentare trageri
2011, de la 8.028.133,01
lei)
dată limită de tragere:
30.05.2011
rest de tras
se revine în 04.04.2011 la
solicitarea analizată în
şedinţa CAÎL din
14.02.2011
dată limită de tragere:
31.12.2010
rest de tras
se revine în 02.03.2011 la
solicitarea analizată în
şedinţa CAÎL din
14.02.2011
dată limită de tragere:
15.03.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1675/10.09.2010
(suplimentare trageri
2011, de la 2.091.359,49
EUR)
rest de tras

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

ILFOV

C

MOGOŞOAIA

20.01.2011

24.01.2011

SECTOR 4 BUCUREŞTI

08.06.2007

26.10.2009

15.06.2007

04.12.2009

BANK
AUSTRIA
CREDIT
ANSTALT AG

BCR

CONSTANŢA

C

COSTINEŞTI

24.01.2011

25.10.2010

în curs de
contractare

BCR

SIBIU

O

TĂLMACIU

27.01.2011

15.11.2007

28.01.2008

SATU MARE

J

SATU MARE

28.01.2011

12.07.2005

26.07.2005

5.000.000

100.000.000

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

41.797.259,19

Observaţii

RON

19.017.311,55

EUR

4.517.176,14

EUR

RON

22.779.947,64
dată limită de tragere:
30.06.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1867/14.01.2011
(suplimentare trageri
2011, de la 2.722.119,70
EUR)
rest de tras

1.110.145,30

5.231.028,49

500.000

RON

500.000,00

BRD GSG

6.000.000

RON

1.653.344,26

BCR

80.000.000

RON

3.147.931,51
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dată limită de tragere:
04.12.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1395/26.10.2009 (reducere
trageri 2010 şi introducere
trageri în 2011)
modificare Hot. CAÎL nr.
1740/25.10.2010
(eliminare trageri 2010 şi
introducere trageri în
2011)
dată limită de tragere:
30.04.2011
rest de tras
(Hot. CAÎL nr.
1663/10.09.2010,
autorizare trageri 2010:
3.366.479,59 lei, tras
1.713.135,33 lei)
se revine în 01.03.2011 la
solicitarea analizată în
şedinţa CAÎL din
14.02.2011
dată limită de tragere:
26.07.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1768/25.10.2010
(suplimentare trageri
2011, de la 19.648.357,96
lei)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

PRAHOVA

O

AZUGA

01.02.2011

25.06.2007

22.07.2008

BCR

SATU MARE

M

SATU MARE

01.02.2011

01.06.2005
17.12.2009

16.06.2005

SATU MARE

M

SATU MARE

01.02.2011

23.05.2008
26.11.2009

29.05.2008

SIBIU

C

MICĂSASA

07.02.2011

25.10.2010

28.12.2010

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

41.797.259,19

Observaţii

RON

19.017.311,55

EUR

4.517.176,14

616.920

EUR

73.555,61

UNICREDIT
ŢIRIAC BANK

17.100.000

EUR

198.707,48

DEXIA

10.730.765

EUR

896.865,00

CEC BANK
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1.100.000

RON

22.779.947,64
dată limită de tragere:
30.06.2011
rest de tras
(Hot. CAÎL nr.
1664/10.09.2010,
autorizare trageri 2010:
123.575,43 EUR, tras
50.019,82 EUR)
se revine în 07.03.2011 la
solicitarea analizată în
şedinţa CAÎL din
14.02.2011
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras
(Hot. CAÎL nr.
1512/17.12.2009,
autorizare trageri 2010:
2.268.855 EUR, tras
1.616.632,97 EUR)
dată limită de tragere:
29.05.2011
rest de tras
(Hot. CAÎL nr.
1441/26.11.2009,
autorizare trageri 2010:
3.314.765 EUR, tras
2.350.200 EUR)

1.100.000,00

dată limită de tragere:
27.12.2016
modificare Hot. CAÎL nr.
1760/25.10.2010 (eliminare
trageri 2010 şi introducere
trageri în 2011)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

ILFOV

O

OTOPENI

14.02.2011

ARGEŞ

M

CÂMPULUNG

15.02.2011

VASLUI

M

BÂRLAD

25.02.2011

04.08.2006

41.797.259,19

Observaţii

RON

19.017.311,55

EUR

4.517.176,14

22.779.947,64

RON

2.265.088,96

20.02.2006

24.03.2006

BCR

5.000.000

RON

1.309.467,57

26.08.2008

30.09.2008

CEC BANK

7.700.000

RON

132.444,70

28.02.2011

14.01.2011

01.03.2011

CEC BANK

PRAHOVA

C

FLOREŞTI

21.03.2011

08.06.2007

03.08.2007

BCR

24.03.2011

echiv.
RON 1)

73.200.000

CAREI

SEINI

plafon trageri

BCR

M

O

Valuta
de
contract

22.08.2006

SATU MARE

MARAMUREŞ

Valoare solicitată 2011

18.11.2010

02.11.2010

BCR

5.120.134

RON

2.515.264,48

EUR

350.000

RON

2.560.067,03

dată limită de tragere:
22.08.2013
modificare Hot. CAÎL nr.
1668/10.09.2010
(suplimentare trageri în
2011, de la 7.354.478,64
lei)
rest de tras
dată limită de tragere:
01.04.2011
rest de tras
dată limită de tragere:
30.06.2011
rest de tras
dată limită de tragere:
28.02.2012
modificare Hot. CAÎL nr.
1840/14.01.2011
(introducere trageri 2011)
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras

189.491,35

350.000,00

dată limită de tragere:
31.12.2011
modificare Hot. CAÎL nr.
1787/18.11.2010
(introducere trageri 2011)

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,21 RON pentru 2011, conform prognozei de toamnă (05.11.2010), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză
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V.

Nr.
crt.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne şi externe, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr.
37/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, cuprinse în tabelul următor:

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

Perioadă de
graţie

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
graţie

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR3M + 3%

1

2

MUNICIPIUL MEDIAŞ
JUDEŢUL SIBIU
Piaţa Corneliu Coposu
nr.3, CP 551017.
Tel.: 0269 - 803 803
Fax: 0269 - 841 198
primaria@
primariamedias.ro
www.primaria medias.ro

Reabilitare străzi şi
infrastructură de apă-canal
în municipiul Mediaş şi
satul aparţinător Ighişul
Nou
(valoare investiţii finanţate
din credit 32.988.668.78
lei)

MUNICIPIUL
GIURGIU
JUDEŢUL GIURGIU
Calea Bucureşti nr. 49-51,
CP 080047.
Tel.: 0246 - 213 587
Fax: 0246 - 215 405
primar@primariagiurgiu.ro
www.primaria-giurgiu.ro

Sistematizare verticală şi
utilităţi locuinţe ANL
Extindere reţea agent
termic
Modernizare sisteme
alimentare cu căldură şi apă
Modernizare trotuare cu
dale behaton în teatrul de
vară, modernizare carosabil
Îmbunătăţire accesibilitate
Euroregiune Ruse-Giurgiu
cu Coridorul 9 PanEuropean de transport
Îmbunătăţire calitate mediu
şi viaţă prin înfiinţare parc
lângă Lacul de agrement
Sistematizare verticală
ansamblu blocuri

1026/606634/
24.02.2011

1039/607398/
21.03.2011

BERD

BCR
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0,00

33.000.000
trageri în:
2011:
5.000.000
2012:
13.000.000
2013:
13.000.000
2014:
2.000.000

0,00

20.000.000
trageri în
2011:
17.213.970
2012:
1.585.894
2013:
1.200.136

1 an

10 ani

com.anticipat: 1,15%
com.angajam.: 0,65%
com.anulare: 2%
com.plată anticip.:
2% în primii 4 ani,
1,25% în anul 5, 1%
în anul 6
com.compensare
RON: 1% în cazul
anulării sau a plăţii în
avans
ch.juridice: 50.000
EUR
com.încheiere:
50.000 EUR în cazul
renunţării la finanţare

ROBOR1M + 3%
42 luni

102 luni

com.gestiune: 0,5%
flat

Nr.
crt.

3

4

Solicitant

JUDEŢUL ARAD
Str. Corneliu Coposu nr.
22, CP 437155.
Tel.: 0257 - 281 600
Fax: 0357 - 731 288
consiliu@cjarad.ro
www.cjarad.ro
MUNICIPIUL ALBA
IULIA
JUDEŢUL ALBA
Calea Moţilor nr. 5A, CP
510134.
Tel.: 0258 - 819 462
Fax: 0258 - 812 545
www.apulum.ro

Obiect finanţare
rambursabilă
Panouri solare pentru
blocuri locuinţe sociale din
cartier Obor
Colector canalizare ape
pluviale şi subtraversare CF
zona Obor
Extindere bazin de retenţie
şi staţie de pompare zona
Obor
Reabilitare DJ 709 AradSeleuş
Reabilitare DJ 792A
Bocsig-lim.jud.Bihor
Reabilitare DJ 709B AradCurtici
Reabilitare DJ 682 Aradlim.jud.Timiş
Amenajare creşă cartier
prin schimb de destinaţie
centru hemodializă
Reabilitare reţele de apă
Oarda de Jos
RK străzile Mureşului şi
Măceşului-Bărăbanţ
Reabilitare drumuri
pietruite cartier Miceşti,
Bărăbanţ, Oarda, Partoş

TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

1045/607743/
31.03.2011

1049/607873/
05.04.2011

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

BCR

Perioada de finanţare

Perioadă de
graţie

7.000.000
trageri în
2012:
4.000.000
2013:
3.000.000

0,00

0,00

15.692.063
trageri în
2011:
3.692.063
2012:
8.000.000
2013:
4.000.000

7.000.000
trageri în:
2012:
4.000.000
2013:
3.000.000

68.692.063
trageri în:
2011:
25.906.033
2012:
22.585.894
2013:
18.200.136
2014:
2.000.000

UniCredit
Ţiriac
Bank
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Perioadă de
graţie

Perioadă de
graţie

Rata dobânzii
Comisioane

EURIBOR3M +
3,2%
3 ani

17 ani
com.gestiune: 0,3%
flat/tragere

ROBOR3M + 1,95%

28 luni

12 ani

com.acordare: 0,35%
com.utilizare: 0,15%
com.gestiune: 0,15%
com.ramb.anticipată:
2% în cazul
refinanţării

VI.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1761/25.10.2010, Municipiul
Timişoara a contractat o finanţare rambursabilă de la Banca Comercială Română SA, în valoare de 7,5
milioane euro, destinată realizării unor obiective de investiţii.
Cu Notificarea nr. SC 2011 - 5032/14.03.2011, completată în data de 29.03.2011, Municipiul Timişoara
aduce la cunoştinţa Comisiei că prin HCL nr. 80/01.03.2011 a fost aprobată modificarea listei
obiectivelor de investiţii pentru a căror realizare a fost solicitat avizul Comisiei în vederea contractării
finanţării rambursabile sus-menţionate. Astfel, ca urmare a prioritizării necesităţilor investiţionale ale
Municipiului Timişoara, consiliul local a hotărât eliminarea din lista iniţială a unor obiective de investiţii
în valoare totală de 1.075 mii euro, diminuarea valorii alocată din împrumut pentru unele obiective de
investiţii cu suma totală de 2.648,22 mii euro şi redistribuirea sumei rezultate (3.723,22 mii euro) pentru
alte obiective de investiţii. Printre acestea, se numără şi obiectivul de investiţii care beneficiază de
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin POS Mediu, denumit „Retehnologizarea
sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de
protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură
urbană”. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1707/10.09.2010, Municipiul Carei a
semnat Contractul de credit nr. 14/27.09.2010, încheiat cu Banca Comercială INTESA SANPAOLO SA.
Valoarea finanţării rambursabile este de 1.896.262 lei, cu utilizare integrală în anul 2011.
Cu Notificarea nr. 4264/23.03.2011, Municipiul Carei aduce la cunoştinţa Comisiei că prin HCL nr.
24/18.03.2011 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii prin adăugarea reabilitării
carosabilului prin pietruire a unor străzi din Municipiul Carei. Aceasta se datorează obţinerii unei
economii în valoare totală de 297.309 lei, care va fi redistribuită pentru reabilitarea străzilor B.N. Antal,
T. Cipariu, Miron Costin, B.P. Haşdeu, M. Kogălniceanu, Moricz Zsigmond, Vlad Ţepeş, Petru Rareş,
Pomilor, Agârbiceanu, Simion Bărnuţiu, D. Cantemir, P. Ispirescu, M. Klein, Plugarilor, Rândunelelor,
Radu Şerban, Gr. Ureche, Aurel Vlaicu şi C. Brâncoveanu. Valoarea finanţării rambursabile rămâne
nemodificată.
3. COMUNA SUCEVIŢA, JUDEŢUL SUCEAVA
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1704/10.09.2010, Comuna Suceviţa
a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 1.500.000 lei de la BCR SA, destinată realizării unor
obiective de investiţii, cu utilizare integrală în anul 2011.
Cu Notificarea nr. 1041/09.03.2011, Primăria Comunei Suceviţa a adus la cunoştinţa Comisiei că prin
Hotărârea nr. 16/28.02.2011, Consiliul Local al Comunei Suceviţa a aprobat modificarea listei
obiectivelor de investiţii ce urmează a fi realizate din finanţarea rambursabilă mai sus precizată. În baza
HCL nr. 16/2011, au fost realocate pe obiective de investiţii sumele din finanţarea rambursabilă
contractată. Printre obiectivele de investiţii nou introduse în listă figurează şi Studiul de fezabilitate
pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale în comuna Suceviţa, judeţul Suceava”, depus spre
aprobarea finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare a României, măsura 322. Suma alocată din
finanţarea rambursabilă în valoare totală de 1.500.000 lei pentru realizarea studiului de fezabilitate este
de 65.000 lei, valoarea finanţării rambursabile nemodificându-se.
Deşi Notificarea nr. 1041/09.03.2011 a fost analizată de Comisie în şedinţa din data de 11.03.2011,
conform adresei nr. 607057/11.03.2011, Primăria Comunei Suceviţa revine la aceasta cu Notificarea nr.
1438/31.03.2011, la solicitarea BCR, solicitând răspuns dacă poate utiliza din finanţarea rambursabilă
suma de 65.000 lei pentru obiectivul de investiţii Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare
drumuri comunale în comuna Suceviţa, judeţul Suceava”, depus spre aprobarea finanţării prin Programul
Naţional de Dezvoltare a României, măsura 322.
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4. MUNICIPIUL PLOIEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârea nr. 685/02.08.2007, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Ploieşti a unei finanţări rambursabile în valoare de 29.400.000 euro, pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat cu BCR SA Contractul de împrumut
nr. 7/1033/27.11.2007.
Cu Notificarea nr. 004346/10.03.2011, Primăria Municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa Comisiei că a
fost adoptată de către consiliul local Hotărârea nr. 50/11.02.2011 privind aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pe anul 2011 al municipiului Ploieşti, prin care a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii
ce urmează a fi finanţate, în anul 2011, din împrumutul sus-menţionat, valoarea finanţării rambursabile
nemodificându-se.
5. MUNICIPIUL DROBETA TURNU-SEVERIN, JUDEŢUL MEHEDINŢI
Prin Hotărârile nr. 1314/11.08.2009 şi nr. 1378/15.09.2009, Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale a avizat contractarea de către Municipiul Drobeta Turnu-Severin a unei finanţări rambursabile în
valoare totală de 70.722.300 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, în baza cărora a
fost încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. 291/24.09.2009, modificat şi completat prin
Actul adiţional nr.1/ 31.12.2009.
Cu Notificarea nr. 4502/07.03.2011, Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin aduce la cunoştinţa
Comisiei că a fost adoptată Hotărârea nr. 47/28.02.2011 privind aprobarea modificării anexelor la HCL
nr. 60/2009 privind aprobarea unui împrumut pentru investiţii în valoare de 70.722.300 lei şi a anexei la
HCL nr.185/31.08.2009. Prin HCL nr. 47/2011 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii
ce urmează a fi finanţate, în anul 2011, din împrumutul sus-menţionat, prin redistribuirea sumei de
2.432.313 lei pentru obiectivele Reabilitare strada Orly între strada Dr. Saidac şi B-dul Revoluţiei şi
Construire Piaţa de gros pentru legume şi fructe, în cadrul listei de investiţii aprobate iniţial. Valoarea
totală a finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
6. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârile nr. 639/12.07.2007 şi nr. 1694/10.09.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale
a avizat contractarea de către Municipiul Câmpina a unei finanţări rambursabile în valoare totală de
2.025.000 euro, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, în baza cărora a fost încheiat cu
BCR SA, Contractul de credit nr. DM1/268/06.09.2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 5472/18.03.2011, Primăria Municipiului Câmpina aduce la cunoştinţa Comisiei că a
fost adoptată Hotărârea nr. 15/15.02.2011 privind aprobarea bugetului local al municipiului Câmpina şi
aprobarea bugetelor ordonatorilor terţiari de credite pe anul 2011, prin care a fost aprobată lista
obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate, în anul 2011, din împrumutul menţionat, valoarea
acestuia nemodificându-se.
7. MUNICIPIUL ALBA IULIA, JUDEŢUL ALBA
Prin Hotărârea nr. 1608/16.07.2010, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Alba Iulia a unei finanţări rambursabile în valoare de 20.647.937 lei pentru
cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar prin
Hotărârea nr. 1728/10.09.2010 contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 5.660.000 lei pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza Hotărârii CAÎL nr. 1608/16.07.2010,
Municipiul Alba Iulia a încheiat cu Unicredit Ţiriac Bank SA, Contractul de credit nr.
SIB3/23/01.09.2010.
Pentru autorizarea contractării celor două finanţări rambursabile, Municipiul Alba Iulia a prezentat în
documentaţiile întocmite conform prevederilor HG nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
copia HCL nr. 416/2009 privind aprobarea contractării rambursabile interne/externe în valoare de
maxim 10 milioane euro sau echivalent lei, la care a anexat lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi
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realizate. La momentul autorizărilor, municipalitatea nu a prezentat Comisiei documente justificative
astfel încât să fie autorizată contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 42.000.000 lei.
Cu Notificările nr. 25756/04.04.2011 şi nr. 25761/04.04.2011, Primăria Municipiului Alba Iulia aduce la
cunoştinţa Comisiei că a fost adoptată de către consiliul local Hotărârea nr. 20/11.02.2011 privind
modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 416/2009 privind lista proiectelor finanţate din credit bancar, prin
care a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din împrumuturile autorizate
de către Comisie.
Prin adoptarea acestei HCL a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, fie prin
modificarea sumelor alocate pentru investiţiile existente, fie prin eliminarea altor obiective şi
introducerea unor noi obiective de investiţii. Aceste modificări nu au schimbat valoarea finanţărilor
rambursabile autorizate.
Pentru finanţarea rambursabilă în valoare de 20.647.937 lei, contractată în baza Hotărârii CAÎL nr.
1608/16.07.2010 pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură :
• Servicii eficiente de e-administraţie şi managementul teritoriului pentru Primăria Alba Iulia-IT 1, în
valoare de 250.000 lei;
• Reabilitare Centru Istoric traseul estic, traseul sudic, traseul nordic. Fortificaţia de tip Vauban-Alba
Iulia. Căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific, în valoare de 6.500.000 lei;
• Asigurarea sustenabilităţii energetice din surse alternative a următoarelor instituţii publice din
Municipiul Alba Iulia: Colegiul Tehnic „Dorin Pavel”, Căminul pentru persoane vârstnice, Centrul de zi
pentru vârstnici, Direcţia Programe din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, în
valoare de 507.300 lei;
• Reparaţii capitale. Străzi cu dotare tehnico-edilitară în Municipiul Alba Iulia, în valoare de 378.300
lei;
• Reabilitarea şi extinderea Căminului de persoane vârstnice Alba Iulia-serviciul social rezidenţial de
interes regional, în valoare de 500.000 lei;
• Lucrări de intervenţie-DN 1 Sebeş-Alba Iulia, km 378+020, pasaj superior peste CF la Alba Iulia, în
valoare de 390.000 lei;
• Modernizare DN 74 de la km 99+870 până la km 103+175–strada Zlatnei şi strada Calea MoţilorMunicipiul Alba Iulia, în valoare de 460.000 lei;
• Modernizare DN 1 – E 81 de la km 382+400 până la km 385+160 – strada Alexandru Ioan Cuza,
inclusiv podul peste râul Ampoi şi pasajul peste calea ferată-Municipiul Alba Iulia-Judeţul Alba, în
valoare de 825.000 lei;
• Reabilitare Centru Istoric. Fortificaţia de tip Vauban Alba Iulia. Căi de acces, iluminat şi mobilier
urban specific-zona interioară, în valoare de 3.247.410 lei;
• Sistem informatic pentru implementarea modelului de management al relaţiei cu cetăţenii (CRM) în
administraţia publică locală prin servicii electronice moderne-IT 2, în valoare de 47.780 lei;
• Reconstituire şi punere în valoare acces latura de Vest Cetatea “Alba Carolina”- Municipiul Alba
Iulia, în valoare de 5.691.850 lei.
Lista de obiective sus-menţionată, notificată Comisiei, include şi obiectivul de investiţii Valorificarea
resurselor turistice naturale în zona Mamut-Parcul Dendrologic “Dr. Ioan Vlad”-Valea Popii din
Municipiul Alba Iulia, în valoare de 1.850.297 lei, pentru care nu a fost încă semnat contractul de
finanţare cu autoritatea de management.
Pentru finanţarea rambursabilă în valoare de 5.660.000 lei, ce urmează a fi contractată în baza Hotărârii
CAÎL nr. 1728/10.09.2010, lista obiectivelor de investiţii este următoarea:
• Reabilitare reţele apă şi canal Oraşul de Jos, în valoare de 600.000 lei;
• Consolidare strada Victoriei Oarda de Sus, în valoare de 600.000 lei;
• Reamenajare intersecţii în Municipiul Alba Iulia, în valoare de 600.000 lei;
• Amenajare creşă cartier prin schimb de destinaţie centru hemodializă, în valoare de 800.000 lei;
• Reabilitare reţele apă Oarda de Jos, în valoare de 1.000.000 lei;
• Reparaţii capitale strada Mureşului şi Măceşului-Bărăbanţ, în valoare de 1.000.000 lei;
• Reabilitare drumuri pietruite cartier Miceşti, Bărăbanţ, Oarda, Partoş, în valoare de 1.060.000 lei.
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În plus, prin HCL nr. 20/11.02.2011 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 416/2009 privind lista
proiectelor finanţate din credit bancar, se aprobă lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi realizate
printr-o finanţare rambursabilă în valoare de maximum 10.000.000 euro sau echivalent lei. În baza
acestui act al autorităţii locale deliberative, precum şi a documentaţiei aferente, Comisia a analizat şi
avizat favorabil în şedinţa din data de 05.04.2011, Cererea Municipiului Alba Iulia nr. 25729/05.04.2011
privind contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 15.692.063 lei pentru realizarea unor
obiective publice de interes local, obiective finanţate parţial din împrumutul în valoare de 5.660.000 lei.
VII. DIVERSE
Solicitarea domnului senator Iulian Bădescu
Senatorul Iulian Bădescu solicită Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prin Direcţia de
Comunicare, Relaţii Publice, Mass Media şi Transparenţă din Ministerul Finanţelor Publice, copii ale
documentelor în baza cărora Comisia a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Ploieşti a unei
finanţări rambursabile în valoare de 40.000.000 euro. Totodată, se solicită informaţii privind termenii şi
condiţiile finanţării contractate, respectiv:
• durata împrumutului;
• eşalonarea tragerilor din finanţarea rambursabilă;
• garanţiile solicitate debitorului;
• rata anuală a dobânzii;
• taxe şi comisioane;
• dobândă anuală efectivă;
• graficul de rambursare a finanţării rambursabile;
• resursele mobilizate de debitor pentru rambursarea finanţării şi modul de constituire a acestora (buget
previzionat).
*
**
Membrii Comisiei, prezenţi la şedinţă, au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma prezentată
ca proiect de către secretariat şi cu analizarea cererilor de autorizare înscrise pe ordinea de zi.
Membrii Comisiei au luat notă de valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de
noi finanţări rambursabile în anul 2011 şi pentru efectuarea de trageri în perioada 2011 - 2013.
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,
destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Nr.
crt.

1

Solicitant

ORAŞUL SIMERIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. A. Iancu nr.23.
Tel.: 0254 - 260 005
Fax: 0254 - 260 050
prim.simeria@smart.ro

Obiect finanţare
rambursabilă

Parc de afaceri Simeria
POR 2007-2013
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Comentariile Comisiei /
Decizia luată
acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu precizarea în adresa de înaintare a
hotărârii
CAÎL
că
referitor
la
implementarea proiectului „Parc de
afaceri Simeria” în parteneriat cu Judeţul
Hunedoara, efectuarea plăţilor de către
liderul proiectului trebuie să se facă cu
respectarea prevederilor OUG nr.
64/2009 privind gestionarea financiară a
instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora
pentru
obiectivul
de
convergenţă,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, precum şi ale
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice
nr.
2548/2009
pentru
aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr. 64/2009.

Nr.
crt.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Solicitant

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1.
Tel.: 0242 - 311 301
Fax: 0242 - 331 609
cjc@calarasi.ro
www.calarasi.ro

COMUNA ARMENIŞ
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Str. Principală nr. 368.
Tel.: 0255 - 529 604
Fax: 0255 - 529 888
armeniscs@yahoo.com
www.armenis.ro
COMUNA ALBEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Tel./Fax: 0231 - 572 140
primaria.albesti@yahoo.com
www.albesti.ro
COMUNA ROMOS
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Principală nr. 114, sat Romos.
Tel.: 0254 - 245 620
Fax: 0254 - 245 603
office@romos.ro
www.romos.ro
COMUNA HĂRĂU
JUDEŢUL HUNEDOARA
Str. Principală nr. 69.
Tel./Fax: 0254 - 233 201
primaria_harau@yahoo.com
COMUNA PRUNDENI
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. Tudor Vladimirescu nr. 183, CP
247525.
Tel./Fax: 0250 - 810 399
primprud@yahoo.com
COMUNA BĂGACIU
JUDEŢUL MUREŞ
Str. Principală nr. 112.
Tel.: 0265 - 425 611
Fax: 0265 - 425 714
bagaciu@cjmures.ro
COMUNA CONSTANTINDAICOVICIU
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Str. Principală nr. 11.
Tel./Fax: 0255 - 510 126
primariacavaran@yahoo.com
www.cavaran.ro
COMUNA SLATINA-TIMIŞ
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Slatina-Timiş nr. 32, CP 327360.
Tel.: 0255 - 260 844
Fax: 0255 - 260 899
primaria@slatinatimis.ro
www.slatinatimis.ro

Obiect finanţare
rambursabilă
Modernizarea şi reabilitarea DJ 301
tronsonul Fundeni-Budeşti km
13+000 - 36+578
Îmbunătăţirea accesului la reţeaua
rutieră europeană de transport TENT7 prin reabilitarea şi modernizarea
DJ 201B şi DJ 303
Modernizarea şi reabilitarea DJ 303
tronsonul Călăreţi-Valea Argovei km
0+000 - 26+294
POR 2007-2013
Modernizare străzi şi drumuri
comunale; captare şi instalaţii de
potabilizare a sistemului de
alimentare cu apă; reabilitare,
modernizare şi dotare cămin cultural
Armeniş
PNDR
Modernizare drumuri comunale şi
achiziţionarea de utilaje şi
echipamente pentru servicii publice
în comună
PNDR
Proiect integrat: Alimentare cu apă
potabilă în sistem centralizat şi reţea
de canalizare pentru ape uzate rural
menajere şi staţii de epurare în satele
Romos şi Romoşel
PNDR
Proiect integrat de alimentare cu apă
şi canalizare în satele Banpotoc,
Bîrsău, Chimindia, Hărău, comuna
Hărău
PNDR
Creşterea accesului şi participării în
învăţământul primar şi secundar pt.
copii din mediul rural
Sprijin educaţional pentru preşcolari
şi şcolari
Consiliere şi formare profesională
POS DRU
Proiect integrat: reţea de canalizare şi
staţie de epurare în satele Băgaciu şi
Deleni şi modernizare şi reabilitare
străzi în satul Deleni, comuna
Băgaciu
PNDR

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

Alimentare cu apă, canalizare
menajeră şi staţie epurare în
localităţile Prisaca şi Zagujeni, com.
Constantin-Daicoviciu, jud. CaraşSeverin
PNDR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

Alimentare cu apă, canalizare
menajeră localitatea Sadova Veche şi
reabilitare DC18 Sadova Veche Sadova Nouă
PNDR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale
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III.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, în vederea asigurării
prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, membrii Comisiei au hotărât, în
unanimitate, autorizarea efectuării de trageri în anul 2011 de către unităţile administrativ-teritoriale şi în sumele prevăzute în tabelul următor:

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Data
autorizării

Data
contractării

Contract de finanţare rambursabilă
Valuta
Valoare
de
Finanţator
finanţare
contract
echiv.
RON 1)

TOTAL AUTORIZARE TRAGERI

Valoare autorizată 2011
pentru pre/cofinanţare
fd.UE
9.913.963,74

RON
EUR

9.763.937,25
2.319.225,00
2.319.225,00

TIMIŞ

M

TIMIŞOARA

16.03.2011

25.10.2010

29.10.2010

BCR

7.500.000

EUR

SUCEAVA

C

FÂNTÂNA
MARE

18.03.2011

18.11.2010

24.11.2010

BCR

1.400.000

RON

150.026,49

150.026,49

Totodată, membrii Comisiei au decis autorizarea efectuării de trageri în anul 2012 de către Municipiul Timişoara în valoare de 162.575,86 EUR.
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IV.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi
contractate, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, membrii Comisiei au decis, în unanimitate următoarele:
1. transmiterea următorului răspuns către Oraşul Seini şi Comuna Floreşti, care au solicitat
autorizarea efectuării de trageri pentru acest an:
Ö conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, în anul 2011, plafonul pentru tragerile din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.400 milioane lei, în acest plafon nefiind
cuprinse tragerile din finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale
şi proiectelor care beneficiază de asistenţa financiară nerambursabilă de la Uniunea
Europeană;
Ö potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi
completările ulterioare, Comisia autorizează tragerile ce se pot efectua din finanţările
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua
plăţi, cu încadrarea în plafoanele anuale;
Ö la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin
autorizările emise de Comisie;
Ö în contextul prezentat, Comisia poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri din
finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile
administrativ-teritoriale, începând din anul 2012;
Ö în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de
trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor
fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante.
2. transmiterea următorului răspuns către Oraşul Luduş, care a revenit la solicitarea anterioară,
analizată în şedinţa CAÎL din 14.02.2011:
Ö întrucât la data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin
autorizările emise de Comisie, ne menţinem răspunsul comunicat în data de 14.02.2011;
Ö în situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au fost emise autorizări de
trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sume autorizate, acestea vor
fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante.

V.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile
interne şi externe, în contextul prevederilor art. 11 din OUG nr. 37/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al limitelor anuale aprobate prin Legea nr. 275/2010, membrii
Comisiei au hotărât, în unanimitate, următoarele:

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

1

MUNICIPIUL MEDIAŞ
JUDEŢUL SIBIU
Piaţa Corneliu Coposu nr.3, CP
551017.
Tel.: 0269 - 803 803
Fax: 0269 - 841 198
primaria@primariamedias.ro
www.primaria medias.ro

Reabilitare străzi şi infrastructură de
apă-canal în municipiul Mediaş şi
satul aparţinător Ighişul Nou
(valoare investiţii finanţate din credit
32.988.668,78 lei)

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale
pentru contractarea unei finaţări
rambursabile în valoare de 32.988.668,78
lei, cu efectuarea tragerilor astfel:
2012:18.000.000,00 lei;
2013: 13.000.000,00 lei;
2014: 1.988.668,78 lei.

2

MUNICIPIUL GIURGIU
JUDEŢUL GIURGIU
Calea Bucureşti nr. 49-51, CP
080047.
Tel.: 0246 - 213 587
Fax: 0246 - 215 405
primar@primaria-giurgiu.ro
www.primaria-giurgiu.ro

Sistematizare verticală şi utilităţi
locuinţe ANL
Extindere reţea agent termic
Modernizare sisteme alimentare cu
căldură şi apă
Modernizare trotuare cu dale behaton
în teatrul de vară, modernizare
carosabil
Îmbunătăţire accesibilitate

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2012: 18.799.864 lei;
- în anul 2013: 1.200.136 lei.

pagina 20 din 21

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Euroregiune Ruse-Giurgiu cu
Coridorul 9 Pan-European de
transport
Îmbunătăţire calitate mediu şi viaţă
prin înfiinţare parc lângă Lacul de
agrement
Sistematizare verticală ansamblu
blocuri
Panouri solare pentru blocuri locuinţe
sociale din cartier Obor
Colector canalizare ape pluviale şi
subtraversare CF zona Obor
Extindere bazin de retenţie şi staţie
de pompare zona Obor

3

JUDEŢUL ARAD
Str. Corneliu Coposu nr. 22, CP
437155.
Tel.: 0257 - 281 600
Fax: 0357 - 731 288
consiliu@cjarad.ro
www.cjarad.ro

4

MUNICIPIUL ALBA IULIA
JUDEŢUL ALBA
Calea Moţilor nr. 5A, CP 510134.
Tel.: 0258 - 819 462
Fax: 0258 - 812 545
www.apulum.ro

Reabilitare DJ 709 Arad-Seleuş
Reabilitare DJ 792A Bocsiglim.jud.Bihor
Reabilitare DJ 709B Arad-Curtici
Reabilitare DJ 682 Aradlim.jud.Timiş

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2012: 4.000.000 EUR;
- în anul 2013: 3.000.000 EUR.

Amenajare creşă cartier prin schimb
de destinaţie centru hemodializă
Reabilitare reţele de apă Oarda de Jos
RK străzile Mureşului şi MăceşuluiBărăbanţ
Reabilitare drumuri pietruite cartier
Miceşti, Bărăbanţ, Oarda, Partoş

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2012: 11.692.063 lei;
- în anul 2013: 4.000.000 lei.

VI. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de municipiile Alba Iulia, Carei, Câmpina,
Drobeta Turnu-Severin, Ploieşti şi Timişoara, membrii Comisiei au luat act de conţinutul acestora şi au
hotărât, în unanimitate, transmiterea unor scrisori în acest sens către respectivele autorităţi executive ale
administraţiei publice locale. În plus, în răspunsul către Primăria Municipiului Alba Iulia se va preciza că
suma de 1.850.297 lei urmează a fi utilizată din împrumutul în valoare de 20.647.937 lei pentru
finanţarea obiectivului de investiţii Valorificarea resurselor turistice naturale în zona Mamut-Parcul
Dendrologic “Dr. Ioan Vlad”-Valea Popii din Municipiul Alba Iulia, după semnarea contractului de
finanţare şi prezentarea acestuia, în copie, Comisiei.
În ceea ce priveşte solicitarea Comunei Suceviţa (judeţul Suceava), membrii Comisiei au decis să se
comunice că din finanţarea rambursabilă în valoare de 1.500.000 lei pot fi realizate investiţiile aprobate
de Consiliul Local al Comunei Suceviţa, în condiţiile legii, în cuantumul stabilit de acesta. De asemenea,
să se precizeze că întrucât Consiliul Local al Comunei Suceviţa a decis, prin HCL nr. 16/28.02.2011,
destinaţia finanţării rambursabile în valoare de 1.500.000 lei, Comisia consideră că a fost aprobată
inclusiv finanţarea obiectivului de investiţii Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Modernizare
drumuri comunale în comuna Suceviţa, judeţul Suceava”, depus spre aprobarea finanţării prin Programul
Naţional de Dezvoltare a României, măsura 322.
VII. DIVERSE
Referitor la solicitarea domnului senator Iulian Bădescu, membrii Comisiei au agreat transmiterea, în
fomat electronic, a documentaţiei, scanate, în baza căreia Comisia a avizat favorabil contractarea de către
Municipiul Ploieşti a unei finanţări rambursabile în valoare de 40.000.000 euro.
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