ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 11.07.2011

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Angela CARABAŞ – director general

absentă

- 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 11.07.2011:
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

571,45
0,00
0,00

128,55
900,00
800,00

1400
1400
1200

1.400,00
899,84
331,73

0,00
500,16
868,27

Autorizări
trageri
(% din
limită)
100,00
64,27
27,64

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
168,50
420,25
93,53
43,20

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 (mai 2011).

Potrivit raportărilor privind datoria publică locală, transmise Ministerului Finanţelor Publice de către autorităţile administraţiei publice locale, în primele 5 luni
ale anului 2011, unităţile administrativ-teritoriale pentru care CAÎL a emis autorizări de trageri pentru acest an, în sumă totală de 1.400 milioane lei, au efectuat
trageri de 244,8 milioane lei la care se adaugă trageri efectuate în luna iunie a.c.1) de 12,41 milioane lei.
Totalul tragerilor efectuate în 2011 reprezintă 18,37% din valoarea tragerilor autorizate, conform situaţiei anexate întocmită pe baza raportărilor.

1)

Conform prevederilor legale în vigoare, termenul de raportare a datelor privind datoria publică locală la 30.06.2011 este data de 15.07.2011.
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II.

Nr.
crt.

1

2

3

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:
Valoare finanţare rambursabilă

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

MUNICIPIUL IAŞI
JUDEŢUL IAŞI
B-dul Ştefan cel Mare şi
Sfânt nr. 11,
CP 700064.
Tel.: 0232 - 211 215
Fax: 0232 - 211 200
cabinet.primar@
primaria-iasi.ro
www.primaria-iasi.ro

Centru tehnologic
regional
Dezv. reţea rutieră în zonă
culturală, istorică şi
turistică
Axa de dezv. N-S pasaj
"Octav Băncilă"
Dezv. axă transp. E-V
Proiect "ERMIS"
Proiect "RETINA"
Proiect "PLUS"
Proiect "ORGANZA"
Proiect "SUITE"
Proiect "MMS"
Zonă agrement Ciric
Proiect GSR
Proiect E-GROS
Proiect ARCHIMEDES
FD. UE

1090/610055/
09.06.2011
completări
610163/
14.06.2011
610055/
27.06.2011

BRD GSG

Achiziţie tractor Foton FT
254
leasing financiar
POSDRU

1096/610157/
14.06.2011
completări
30.06.2011

IMPULS
Leasing
România
IFN SA

8.668,18
trageri în 2011

Achiziţie autovehicul
Caddy Kombi
leasing financiar
PODCA

1097/610158/
14.06.2011
completări
30.06.2011

PORCHE
Leasing
România
IFN SA

14.402,85
trageri în 2011

JUDEŢUL ALBA
Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.
1,
CP 510118.
Tel.: 0258 - 813 380
Fax: 0258 - 813 325
cjalba@cjalba.ro
www.cjalba.ro

Finanţator

EUR

29.942.674,42
trageri în:
2011:
9.800.000
2012:
16.850.000
2013:
3.292.674,42

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

RON

0,00

3 ani

Perioadă de
rambursare

17 ani

Rata dobânzii
Comisioane

EURIBOR3M + 2,5%
com.gestiune: 0,1%

8,5%
0,00

-

14 luni

com.analiză: 2%
com.admin.: 8,22
EUR/lună
9,99%

0,00

-

12 luni

com.analiză: 130 EUR
taxă admin.: 1,9%

probleme semnalate :
- în cazul celui de-al doilea leasing financiar, valoarea reziduală nu a fost luată în calcul la determinarea serviciului datoriei publice locale şi, implicit, a gradului de îndatorare. Potrivit motivaţiei
prezentate de solicitant, doar ratele de capital din oferta de leasing financiar sunt prevăzute în bugetul proiectului “Program de instruire pentru dezvoltarea capacităţii administrative şi creşterea
eficienţei organizaţionale în administraţiile publice ale judeţului Alba” din cadrul PODCA, avansul şi valoarea reziduală urmând a fi suportate din bugetul propriu al judeţului Alba.
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Nr.
crt.

4

5

6

7

Data
depunerii
documentaţiei

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

COMUNA DEZNA
JUDEŢUL ARAD
Tel./Fax: 0257 - 312 664
primariadezna@
artelecom.net

Proiect integrat:
Reabilitare DC 21
Buhani-Neagra, DC 22
Dezna-Slatina de Criş şi
modernizare străzi Dezna;
Reabilitare şi dotare
cămin cultural în Dezna;
Înfiinţare After School în
satul Dezna PNDR

1112/610621/
27.06.2011

Sistem centralizat de
alimentare cu apă şi
sistem centralizat de
canalizare ape uzate
menajere în comună
PNDR

1113/610646/
28.06.2011
completări
610866/
05.07.2011

COMUNA
TĂTĂRĂŞTII DE JOS
JUDEŢUL
TELEORMAN
Tel./Fax: 0247 - 337 703
primaria tatarastiidejos@
yahoo.com
COMUNA PIETROASA
JUDEŢUL BIHOR
Str. Principală nr. 253, CP
417635.
Tel./Fax: 0259 - 325 800
primaria.pietroasa@
cjbihor.ro
COMUNA
I.L.CARAGIALE
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
Sat Ghirdoveni, str.
Principală,
CP 137256.
Tel.: 0245 - 660 332
Fax: 0245 - 660 423
primariacaragiale@
gmail.com
www.comunacaragiale.ro

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR6M + 2%

CEC
BANK

0,00

846.678
trageri în 2011

10 luni

2 luni

com.analiză: 100 lei
com.gestiune: 0,25%
flat
com.ramb. anticip.:
0,5% din surse
proprii, 2% în cazul
refin. de la alte bănci
ROBOR3M + 5%

BRD GSG

Canalizare şi staţie de
epurare comuna Pietroasa
şi modernizare uliţe
comuna Pietroasa
PNDR

1116/610733/
30.06.2011

BCR

Reţele de canalizare şi
staţie de epurare şi
modernizare drumuri
locale în comuna
I.L.Caragiale
PNDR

1117/610757/
01.07.2011

Banca
Transilvania

0,00

600.000
trageri în 2011

5 luni

1 lună

com. iniţial angajam.:
1% flat
com.gestiune: 0,05%
ROBOR1M + 2,9%

pagina 4 din 20

0,00

3.800.000
trageri în 2011

0,00

1.000.000
trageri în 2011

3 luni

5 luni

com.analiză: 150 lei
com.gestiune: 0,2%
flat

ROBOR1M + 2,9%
4 luni

1 lună

com.acordare: 0,5%
flat

Nr.
crt.

Solicitant

8

COMUNA FORĂŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
Satul Forăşti.
Tel.: 0230 - 536 710
Fax: 0230 - 542 924
secretariat@
primariaforasti.ro
www.primariaforasti.ro

9

JUDEŢUL GIURGIU
Str. Bucureşti nr. 10, CP
080045.
Tel.: 0372 - 462 611
Fax: 0372 - 462 668
cjg@cjgiurgiu.ro
www.cjgiurgiu.ro

10

COMUNA GROŞI
JUDEŢUL
MARAMUREŞ
Str. Principală nr. 187, CP
437165.
Tel.: 0262 - 258 685
Fax: 0262 - 258 804
primarie.grosi@
maramures.ro
www.primariagrosi.ro

Obiect finanţare
rambursabilă
Moderniz. drumuri, Reţea
canalizare ape uzate
menajere şi staţie epurare
în sistem centralizat şi
extindere reţea apă în
satele Manolea şi Boura,
Reabilitare, modernizare
cămin cultural şi înfiinţare
muzeu, Centru consiliere
persoane împotriva
violenţei domestice,
Achiziţionare utilaj pentru
servicii publice în comuna
Forăşti PNDR
Reabilitare şi modernizare
DJ 411: Limita jud.
Călăraşi - Hotarele Isvoarele - Teiuşu Mironeşti - Comana Budeni - Brăniştari Călugăreni - Crânguri Singureni - Iepureşti Bulbucata - Podu
Doamnei - Clejani (DN
61) POR
Proiect integrat: Reţea de
alimentare cu apă şi reţea
de canalizare menajeră a
localităţii Satu Nou de Jos
şi extindere şi
modernizare drum de
interes local, comuna
Groşi
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

RON

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR3M + 4,5%
1118/610834/
05.07.2011

1120/610840/
05.07.2011

BCR

BCR

0,00

1.000.000
trageri în 2011

0,00

10.000.000
trageri în 2011

5 luni

1 lună

com.analiză: 100 lei
com.gestiune: 0,25%
com.ramb. anticipată:
2%

ROBOR6M + 1,75%
3 ani

7 ani

com.acordare: 0,75%
flat

ROBOR1M + 3%
1121/610984/
08.07.2011

BCR

0,00

29.965.745,45
TOTAL

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

trageri în
2011: 9.823.071,03
2012: 16.850.000,00
2013: 3.292.674,42
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1.000.000
trageri în 2011

18.246.678
trageri în
2011

1 an

2 ani

com.analiză: 150 lei
com.gestiune: 0,38%
flat
com.admin.: 0,03%

III.

Nr.
crt.

Analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne în baza prevederilor OUG nr. 51/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, cuprinsă în tabelul următor:
Obiect finanţare
rambursabilă

Solicitant

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

RON

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane

MUNICIPIUL
TIMIŞOARA
Achitare obligaţii restante
1114/610678/
JUDEŢUL TIMIŞ
MFP
0,00
4.312.610
1 an
4 ani
1
6,25%
la 31.12.2010
29.06.2011
Bd. C.D. Loga nr. 1.
Tel.: 0256 - 408 300
Fax: 0256 - 490 635
probleme semnalate:
- HCL Timişoara nr. 176/2011 privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a împrumutului nu conţine la art.3 toate prevederile cuprinse în modelul de HCL prezentat în Anexa 1
la HG nr. 145/2008 de modificare şi completare a HG nr. 9/2007. Însă, potrivit adresei nr. CP2011-526/05.07.2011 transmisă de Municipiul Timişoara, HCL nr. 176/2011 urmează să fie
completată în următoarea şedinţă a consiliului local conform proiectului de HCL anexat la adresă.
TOTAL

0,00

4.312.610,00

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, cuprinse în următorul tabel:
Cererile adresate CAÎL şi primite de secretariat după data de 14.06.2011, 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

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

10.954.534,11

RON
EUR

PRAHOVA

M

PLOIEŞTI

27.06.2011

02.08.2007

27.11.2007

BCR
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29.400.000

Valoare solicitată 2011

EUR

Observaţii

9.954.534,11
2.381.467,49

2.370.816,49

1.000.000,00
dată limită trageri:
31.12.2011
modificare Hot. CAÎL
nr. 1794/18.11.2010
(suplimentare trageri
2011, de la
15.453.560,75 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

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

10.954.534,11

RON
EUR

DOLJ

C

PIELEŞTI

01.07.2011

14.02.2011

13.04.2011

CEC BANK

2.000.000

RON

BRAŞOV

M

BRAŞOV

05.07.2011

08.05.2009

16.05.2009

BERD

7.300.000

EUR

Observaţii

9.954.534,11
2.381.467,49

1.000.000,00

1.000.000,00

10.651,00

dată limită trageri:
13.04.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1876/14.02.2011
(introduceri trageri
2011 şi reducere
trageri 2012)
dată limită trageri:
11.10.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1258/08.05.2009
(suplimentare trageri
2011, de la 15.849
EUR)

-9.763.937,25

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4,18 RON pentru 2011 şi 2012, conform prognozei de primăvară 2011 (mai 2011), 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
şi neautorizate 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

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

45.901.083,68

RON
EUR

Observaţii

21.721.508,53
5.196.533,14

SĂLAJ

M

ZALĂU

17.01.2011

25.10.2010

25.11.2010

CEC BANK

15.000.000

RON

TIMIŞ

M

LUGOJ

20.01.2011
27.05.2011

07.03.2007

15.03.2007

DEXIA

8.265.048

EUR

1.515.429,00

C

MOGOŞOAIA

20.01.2011

08.06.2007

15.06.2007

BANK
AUSTRIA
CREDIT
ANSTALT AG

5.000.000

EUR

1.110.145,30

24.01.2011

26.10.2009

04.12.2009

BCR

100.000.000

RON

ILFOV

SECTOR 4 BUCUREŞTI
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24.179.575,15

3.902.115,12

1.599.346,13

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:
15.03.2012
revenire în 27.05.2011
la solicitarea din
20.01.2011
modificare Hot. CAÎL
nr. 1675/10.09.2010
(suplimentare trageri
2011, de la
2.091.359,49 EUR şi
introducere trageri 2012
în sumă de 968.259
EUR)
rest de tras
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
dată limită de tragere:
04.12.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1948/24.05.2011
(suplimentare trageri
2011, de la
3.631.682,36 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

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

45.901.083,68

RON
EUR

SATU MARE

J

SATU MARE

28.01.2011

ILFOV

O

OTOPENI

14.02.2011

ARGEŞ

M

CÂMPULUNG

15.02.2011

VASLUI

M

BÂRLAD

SATU MARE

M

PRAHOVA

C

12.07.2005

Valoare solicitată 2011

Observaţii

21.721.508,53
5.196.533,14

24.179.575,15

26.07.2005

BCR

80.000.000

RON

3.147.931,51

22.08.2006

BCR

73.200.000

RON

2.265.088,96

20.02.2006

24.03.2006

BCR

5.000.000

RON

649.461,70

25.02.2011

26.08.2008

30.09.2008

CEC BANK

7.700.000

RON

132.444,70

CAREI

28.02.2011

14.01.2011

01.03.2011

CEC BANK

5.120.134

RON

2.560.067,03

FLOREŞTI

21.03.2011

08.06.2007

03.08.2007

BCR

2.515.264,48

EUR

04.08.2006
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189.491,35

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)
dată limită de tragere:
22.08.2013
modificare Hot. CAÎL
nr. 1668/10.09.2010
(suplimentare trageri
2011, de la
7.354.478,64 lei)
rest de tras
dată limită de tragere:
01.04.2011
modificare Hot. CAÎL
nr. 1965/14.06.2011
(suplimentare trageri
2011, de la 660.005,87
lei)
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

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

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

45.901.083,68

RON
EUR

MARAMUREŞ

O

SEINI

24.03.2011

18.11.2010

02.11.2010

BCR

PRAHOVA

C

PĂULEŞTI

22.04.2011

25.10.2010

07.02.2011

DÂMBOVIŢA

O

PUCIOASA

09.05.2011

12.07.2005

19.12.2005

PRAHOVA

BOTOŞANI

PRAHOVA

C

C

M

SECĂRIA

MIHAI
EMINESCU

PLOIEŞTI

19.05.2011

09.06.2011

27.06.2011

14.01.2011

11.05.2011

02.08.2007

contract
nesemnat

27.11.2007

Observaţii

21.721.508,53
5.196.533,14

24.179.575,15

350.000

RON

350.000,00

BRD GSG

2.000.000

RON

100.000,00

BCR

7.000.000

RON

2.793.000,00

CEC BANK

19.05.2011

Valoare solicitată 2011

BCR

BCR
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380.120

5.300.000

29.400.000

RON

RON

EUR

2.370.816,49

dată limită de tragere:
31.12.2011
modificare Hot. CAÎL
nr. 1787/18.11.2010
(introducere trageri
2011)
dată limită de tragere:
31.12.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1748/25.10.2010
(reducere valoare
împrumut cu 1 mil.lei,
suplimentare trageri
2011, reducere trageri
2012)
dată limită de tragere:
31.12.2011
rest de tras

380.120,00

modificare Hot. CAÎL
nr. 1842/14.01.2011
(introducere trageri
2011 şi eliminare
trageri 2012)

5.300.000,00

dată limită trageri:
31.12.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1934/11.05.2011
(introduceri trageri
2011 şi eliminare
trageri 2012)
dată limită trageri:
31.12.2011
modificare Hot. CAÎL
nr. 1794/18.11.2010
(suplimentare trageri
2011, de la
15.453.560,75 EUR)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare la
DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Valoare
finanţare

Finanţator

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

Valoare solicitată 2011

Valuta
de
contract

plafon trageri

echiv.
RON 1)

45.901.083,68

RON
EUR

DOLJ

C

PIELEŞTI

01.07.2011

14.02.2011

13.04.2011

CEC BANK

2.000.000

RON

BRAŞOV

M

BRAŞOV

05.07.2011

08.05.2009

16.05.2009

BERD

7.300.000

EUR

Observaţii

21.721.508,53
5.196.533,14

24.179.575,15

1.000.000,00

10.651,00

dată limită trageri:
13.04.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1876/14.02.2011
(introduceri trageri
2011 şi reducere
trageri 2012)
dată limită trageri:
11.10.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1258/08.05.2009
(suplimentare trageri
2011, de la 15.849
EUR)

NOTĂ:
1)

echivalentul în lei al finanţărilor exprimate în euro s-a calculat pe baza cursului de schimb de 1 EUR = 4, 18 RON pentru 2011, conform prognozei de primăvară (mai 2011), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză

V.

Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 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:

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA
TĂRLUNGENI
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Zizinului nr. 2, CP
507220.
Tel.: 0268 - 365 713
Fax: 0268 - 365 072
primaria_tarlungeni@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

SF pentru PT "Centru de
dezvoltare şi cercetare
aplicată Transilvania
Motorland"

Data
depunerii
documentaţiei

1068/609010/
09.05.2011
completări
610677/
29.06.2011 şi
04.07.2011

Valoare finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
graţie

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR6M + 4%
BCR
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0,00

2.000.000
trageri în 2011

-

5 ani

com.analiză: 150 lei
com.admin.: 0,045% flat
com.gestiune: 0,063%
com.neutiliz.: 1,25%

Nr.
crt.

2

Solicitant

COMUNA
BERCHIŞEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
Tel./Fax: 0230 - 230 910
primariaberchisesti@
yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Canalizare şi staţie de
epurare în com. Berchişeşti
Extindere sistem de
alimentare cu apă potabilă
în loc. Berchişeşti şi
Corlata
Achiziţie mobilier pentru
şcoală cu 12 săli de clasă în
Berchişeşti
Extindere reţele el. în zona
Corlata

1074/609224/
16.05.2011

CEC
BANK

Reabilitarea şi extinderea
sistemului de alimentare cu
apă a oraşului Râşnov
(2.410.000 EUR)
Extindere Şcoală generală
nr. 2 Râşnov (POR:
1.590.000 EUR)

1079/609473/
23.05.2011
completări
30.06.2011 şi
06.07.2011

1095/610131/
10.06.2011
completări
610459/
21.06.2011

3

ORAŞUL RÂŞNOV
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Piaţa Unirii nr. 12.
Tel.: 0268 - 230 002
Fax: 0268 - 401 858
www.primariarasnov.ro

4

COMUNA PIŞCOLT
JUDEŢUL
SATU MARE
Str. Eliberării nr. 63
www.primaria piscolt.ro

Reabilitare şi extindere
clădire sală festivă

MUNICIPIUL REGHIN
JUDEŢUL MUREŞ
P-ţa Petru Maior nr. 41,
CP 545300.
Tel.: 0265 - 511 112
Fax: 0265 - 512 542
office@primariareghin.ro
www.primariareghin.ro

Reabilitare căi de acces şi
trotuare în cartierele mun.
Reghin
Amenajări interioare,
instalaţii electrice, sanitare,
de încălzire şi ventilaţie la
parterul blocului cu 120
apart. din b-dul Unirii nr.
57
Reabilitare şi modernizare
străzi
Amenajare zonă str.Duzilor

5

1101/610197/
14.06.2011
completări
610501/
21.06.2011

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

BCR

0,00

4.000.000,
din care sub
plafon
2.410.000
trageri în
2011:
800.000
2012:
1.007.000
2013:
603.000

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

RON

1.200.000
trageri în 2011

2 ani

Perioadă de
graţie

18 ani

Rata dobânzii
Comisioane

ROBOR6M + 2%
com.gestiune: 0,5% flat

EURIBOR3M + 3,25%
0,00

3 ani

17 ani

com.analiză: 150 lei
com.gestiune: 0,1% flat

ROBOR3M + 2,5%
BCR

BRD GSG
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0,00

1.000.000
trageri în 2012

0,00

15.195.000
trageri în
2011:
6.078.000
2012:
7.597.000
2013:
1.520.000

1 an

9 ani

com.analiză: 150 lei
com.gestiune: 0,25% flat
com.ramb.anticip.: 2%
flat în cazul refin.

ROBOR3M + 2,3%
2 ani

18 ani

com.acordare: 0,6% flat
com.gestiune: 0,2%

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Finanţator

EUR

RON

1105/610325/
16.06.2011

SC
SAMUS
CONSTRUCŢII
SRL

0,00

Finalizarea lucrărilor de
alimentare cu apă în
comună

1108/610541/
23.06.2011

CEC
BANK

0,00

700.000
trageri în 2011

Sediu nou şcoală generală
cls. I - VIII în comună

1111/610614/
27.06.2011
completări
610838/
05.07.2011

6

Modernizare străzi lotul IV
din municipiu
credit furnizor

7

COMUNA SLOBOZIA
CIORĂŞTI
JUDEŢUL VRANCEA
Loc. Slobozia Ciorăşti.
Tel./Fax: 0237 - 256 942
primaria_slobozia
ciorasti@yahoo.com
www.primaria
sloboziaciorasti.ro

8

Valoare finanţare
rambursabilă

7.632.737,78
plăţi în:
2012:
1.526.000
2013:
1.526.000
2014:
1.526.000
2015:
1.526.000
2016:
1.528.737,78

MUNICIPIUL GHERLA
JUDEŢUL CLUJ
Str. Bobâlna nr. 2.
Tel.: 0264 - 241 926
Fax: 0264 - 241 666
primariagherla_it@
yahoo.com
www.primaria-gherla.ro

COMUNA SADOVA
JUDEŢUL SUCEAVA
Tel./Fax: 0230 - 314 200
primariasadova@
yahoo.com

Data
depunerii
documentaţiei

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
graţie

1 an

5 ani

6 luni

7 ani

Rata dobânzii
Comisioane

8,00%

ROBOR3M + 2%
com.gestiune: 0,85% flat

ROBOR6M + 4,11%
Banca
Transilvania

0,00

500.000
trageri în 2011

-

5 ani

com.analiză: 1% flat
com.gestiune: 0,1%
com.ramb. anticipată: 1%
în cazul refin. de la alte
bănci

probleme semnalate:
- în documentaţie este prezentat calculul gradului de îndatorare determinat pe baza veniturilor totale, nu a veniturilor proprii, conform calculelor efectuate de colegele de la buget din secretariatul
CAÎL.
2.410.000
trageri în:

TOTAL

2011: 800.000
2012: 1.007.000
2013: 603.000
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28.227.737,78
trageri în:
2011: 10.478.000
2012: 10.123.000
2013: 3.046.000
2014: 1.526.000
2015: 1.526.000
2016:1.528.737,78

VI.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEŢUL ALBA
Prin Hotărârea nr.1312/01.07.2009, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea
de către Municipiul Blaj a unei finanţări rambursabile în valoare de 12.000.000 lei pentru realizarea unor
investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit nr. 74/29.10.2009 cu
BRD-Groupe Societe Generale SA.
Cu Notificarea nr. 9595/10.06.2011, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a
fost adoptată Hotărârea nr. 164/31.05.2011 privind aprobarea modificării valorilor din lista obiectivelor
de investiţii finanţate din împrumuturi interne, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Blaj nr. 189/2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj nr. 198/2009, Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Blaj nr. 39/2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj nr. 179/2010 şi
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Blaj nr. 367/2010, prin care a fost aprobată modificarea
listei obiectivelor de investiţii finanţate din creditul menţionat, fără modificarea valorii acestuia.
2. 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 EUR 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.010860/23.06.2011, Primăria Municipiului Ploieşti aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost
adoptată Hotărârea nr.184/21.06.2011 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul
2011, prin care a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate, în anul 2011, din
împrumutul menţionat. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost modificată structura finanţării obiectivelor
de investiţii, prin modificarea sumelor alocate pentru investiţiile existente şi prin introducerea unor noi
obiective de investiţii.
3. JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Prin Hotărârea nr.310/24.03.2006, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de
către Judeţul Caraş-Severin a unei finanţări rambursabile în valoare de 62.100.000 lei, pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat Contractul de credit nr.
107/19570/08.05.2006 cu Banca Comercială Română SA.
Cu Notificarea nr.VI/7446/17.06.2011, Consiliul Judeţean Caraş-Severin aduce la cunoştinţa CAÎL că a
fost adoptată HCJ nr.151/31.05.2011 privind închiderea finanţării rambursabile interne contractată
conform Hotărârii nr.172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000
RON pentru finalizarea unor obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată diminuarea
plafonului liniei de finanţare contractată de la BCR SA, cu suma de 24.579,15 lei, de la 62.100.000 lei la
62.075.420,85 lei, precum şi modificarea graficului de rambursare, prin diminuarea ultimei rate de
rambursare programată în data de 08.05.2028 cu aceeaşi sumă. În vederea fundamentării acestei
solicitări, Consiliul Judeţean Caraş-Severin a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 151/31.05.2011 prin care a fost aprobată diminuarea valorii
finanţării rambursabile în valoare de 62.100.000 lei, cu suma de 24.579,15 lei, neutilizată până la data
limită de efectuare a tragerilor (31.03.2011) şi modificarea graficului de rambursare, prin diminuarea
cu aceeaşi sumă a ultimei rate de rambursare, programată în data de 08.05.2028;
- proiectul actului adiţional la Contractul de credit nr. 107/19570/08.05.2006, potrivit căruia se
modifică şi se completează prevederile art 1.2 privind diminuarea plafonului de credit aprobat şi cele
ale art. 8.2 privind rambursarea liniei de finanţare.
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4. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEŢUL GIURGIU
Cu Hotărârea nr.1912/05.04.2011, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat contractarea de
către Municipiul Giurgiu a unei finanţări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei, pentru realizarea
unor investiţii publice de interes local, în baza căreia a fost încheiat cu BCR SA Contractul de credit
nr.DM19/11.04.2011.
Cu Notificarea nr.10708/30.06.2011, Primăria Municipiului Giurgiu aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost
adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.168/30.06.2011 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului
Local nr.278 din data de 25 noiembrie 2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din data
de 27 ianuarie 2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.67 din data de 31 martie 2011.
Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din
împrumutul menţionat, prin introducerea a două noi obiective de investiţii, şi anume:
- Modernizare prin asfaltare cartier Teatru de Vară (str. Baciu, Uzunu, Şelari, Plugari, Mărăşeşti, Oituz,
Gorneni, Dimitrie Cantemir, Mărăşti), şi
- Modernizare prin asfaltare cartier Verde (str. Verii, Mihai Eminescu, Plevnei, Fântânelor, 1 Mai, Victor
Babeş, Pescarilor).
5. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1909/05.04.2011, Judeţul Călăraşi a
contractat o finanţare rambursabilă de la Banca Comercială Română, în valoare de 20.000.000 lei,
destinată realizării unor investiţii publice de interes judeţean care beneficiază de fonduri europene de la
Uniunea Europeană (UE) prin programul POR 2007 - 2013. CAÎL a autorizat utilizarea acesteia după
cum urmează:
- în anul 2011: 6.200.000 lei;
- în anul 2012: 6.200.000 lei;
- în anul 2013: 6.200.000 lei;
- în anul 2014: 1.400.000 lei.
Cu Notificarea nr. 6514/22.06.2011, Judeţul Călăraşi aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCJ nr.
46/13.04.2011 a fost aprobată modificarea listei de investiţii prin adăugarea a încă două obiective, care
beneficiază, de asemenea, de fonduri europene de la UE, precum şi redistribuirea sumei de 7.000.000 lei
din finanţarea rambursabilă sus-menţionată între obiectivele de investiţii.
6. JUDEŢUL MEHEDINŢI
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1716/10.09.2010, Judeţul Mehedinţi
a contractat o finanţare rambursabilă de la BRD – GSG, în valoare de 35.000.000 lei, destinată realizării
unor investiţii publice de interes judeţean, cu utilizare integrală în anul 2011. Din valoarea finanţării
rambursabile, suma de 5.000.000 lei a fost destinată cofinanţării proiectului „Reabilitarea complexului
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier şi valorificarea lui ca produs turistic”, finanţat prin Programul POR
2007 – 2013.
Cu Notificarea nr. 4932/04.07.2011, Judeţul Mehedinţi aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCJ nr.
98/27.06.2011 a fost aprobată redistribuirea sumei de 5.000.000 lei din finanţarea rambursabilă susmenţionată, de la obiectivul de investiţii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile, care a fost
eliminat, către celălalt obiectiv aflat în lista obiectivelor de investiţii care a stat la baza obţinerii avizului
CAÎL. Ca atare, valoarea integrală a finanţării rambursabile urmează a fi utilizată doar pentru obiectivul
de investiţii „Bloc materno – infantil Drobeta Turnu-Severin”.
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7. SECTORUL 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
În baza Hotărârii Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1233/19.03.2009, Sectorul 1 din
Municipiul Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă de la Banca Comercială Română, în valoare
de 298.438.000 lei, destinată realizării unor investiţii publice de interes local. Utilizarea finanţării
rambursabile sus-menţionate a fost aprobată de CAÎL prin Hotărârea nr. 1672/10.09.2010, ca urmare a
modificărilor intervenite pe parcursul derulării contractului de împrumut, după cum urmează:
- în anul 2009: 99.613.125,56 lei;
- în anul 2010: 123.693.626,16 lei;
- în anul 2011: 75.131.248,28 lei.
Cu Notificarea nr. 18963/04.07.2011, Sectorul 1 aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr.
106/28.06.2011 a fost aprobată redistribuirea sumei de 40.488.757 lei din finanţarea rambursabilă, în
valoare totală de 298.438.000 lei, între obiectivele de investiţii.
Suma redistribuită rezultă din:
1. diminuarea valorii alocate următoarelor obiective de investiţii: Cartier de locuinţe Odăi (cu suma de
10.112.948 lei), Modernizarea Pieţei Agroalimentare Amzei (cu suma de 18.859.054 lei), Consolidare
imobil situat în strada Piaţa Amzei (cu suma de 9.025.956 lei);
2. eliminarea finanţării alocate obiectivului de investiţii Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia
CF 300, Bucureşti – Ploieşti (suma de 2.490.799 lei),
şi a fost alocată pentru majorarea valorii următoarelor obiective de investiţii:
1. Modernizare sistem rutier al străzilor din sectorul 1 al Municipiului Bucureşti (cu suma de 3.678.657
lei);
2. Reabilitare termică imobile (cu suma de 36.810.100 lei).
8. 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 EUR, 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.13260/06.07.2011, Primăria Municipiului Câmpina aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost
adoptată Hotărârea nr.106/30.06.2011 privind aprobarea rectificării 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. Prin
adoptarea acestei hotărâri, a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin modificarea
sumelor alocate pentru investiţiile existente şi prin introducerea a două noi obiective de investiţii, şi
anume: Modernizare strada Bistriţei şi Modernizare strada Silviculturii.
VII.

DIVERSE
*
**

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.
I. 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.
Constatând nivelul foarte scăzut al sumelor trase din împrumuturi în baza autorizărilor de trageri emise
pentru acest an, membrii Comisiei au decis să fie transmise adrese cu următorul text către unităţile
administrativ-teritoriale al căror rest de tras autorizat depăşeşte suma de 10 milioane lei:
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„În conformitate cu prevederile 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.
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 de autorizare
a împrumuturilor locale (CAÎL) 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.
La data prezentei, plafonul de trageri pentru anul 2011 este angajat integral prin autorizările emise de
CAÎL începând cu anul 2008. Drept urmare, CAÎL poate autoriza, în condiţiile legii, efectuarea de trageri
din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile administrativteritoriale, începând din anul 2012. În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale, pentru care au
fost emise autorizări de trageri pentru anul 2011, vor renunţa, parţial sau integral, la sumele autorizate,
acestea vor fi alocate, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice locale solicitante.
Vă facem cunoscut faptul că sunt în evidenţa CAÎL cereri pentru autorizarea efectuării de trageri în
acest an din împrumuturi contractate, care nu pot fi aprobate întrucât plafonul aferent acestora este
angajat integral.
Totodată, menţionăm faptul că în perioada 2008 – 2010 au fost unităţi administrativ-teritoriale care
nu au utilizat integral sumele autorizate pentru a fi trase, dar nu au solicitat CAÎL revizuirea autorizării
acestora cauzând, astfel, imposibilitatea autorizării de trageri solicitate de alte unităţi administrativteritoriale.
Pentru (denumire UAT), CAÎL a autorizat prin Hotărârea nr. ________ efectuarea de trageri în anul
2011 în sumă de ________________ din împrumutul în valoare de _____________, contractat de la
_________________ în anul _____. Potrivit raportării la data de __________, transmisă Ministerului
Finanţelor Publice, suma trasă din împrumut în baza hotărârii CAÎL menţionate este de ___________.
Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să ne comunicaţi, în regim de urgenţă, pe proprie
răspundere, dacă veţi utiliza în acest an întreaga sumă autorizată de CAÎL pentru a fi trasă în 2011. În
cazul unei eventuale renunţări la utilizarea integrală a sumei autorizate pentru a fi trasă în acest an, vă
rugăm să ne comunicaţi valoarea sumei la care renuntaţi, pentru a putea fi alocată altor unităţi
administrativ-teritoriale solicitante.”
Totodată, membrii Comisiei au agreat propunerea preşedintelui acesteia de a fi organizată o întâlnire, în
data de 14 iulie a.c., la care să fie invitaţi primarii Sectoarelor 1, 5 şi 6 din Bucureşti pentru a discuta cu
aceştia posibilitatea revizuirii nivelului tragerilor autorizate pentru acest an. Motivaţia acestei întâlniri
constă în nivelul foarte scăzut al tragerilor efectuate de cele trei sectoare din sumele autorizate pentru a fi
trase în acest an, care reprezintă 40,88% din plafonul anual aprobat prin Legea nr.275/2010, în timp ce
solicitările existente în evidenţa CAÎL pentru autorizarea efectuării de trageri în 2011 din împrumuturile
contractate de unităţile administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate deoarece plafonul de trageri este
angajat integral prin autorizările emise.
II. Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării sau garantării 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:
Comentariile Comisiei /
Nr.
Solicitant
Obiect finanţare rambursabilă
Decizia luată
crt.

1

MUNICIPIUL IAŞI
JUDEŢUL IAŞI
B-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11,
CP 700064.
Tel.: 0232 - 211 215
Fax: 0232 - 211 200
cabinet.primar@primaria-iasi.ro
www.primaria-iasi.ro

Centru tehnologic regional
Dezv. reţea rutieră în zonă culturală,
istorică şi turistică
Axa de dezv. N-S pasaj "Octav Băncilă"
Dezv. axă transp. E-V
Proiect "ERMIS"
Proiect "RETINA"
Proiect "PLUS"
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acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Proiect "ORGANZA"
Proiect "SUITE"
Proiect "MMS"
Zonă agrement Ciric
Proiect GSR
Proiect E-GROS
Proiect ARCHIMEDES FD. UE

2
3

4

5

6

7

JUDEŢUL ALBA
Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1,
CP 510118.
Tel.: 0258 - 813 380
Fax: 0258 - 813 325
cjalba@cjalba.ro
www.cjalba.ro
COMUNA DEZNA
JUDEŢUL ARAD
Tel./Fax: 0257 - 312 664
primariadezna@artelecom.net
COMUNA TĂTĂRĂŞTII DE JOS
JUDEŢUL TELEORMAN
Tel./Fax: 0247 - 337 703
primariatatarastiidejos@yahoo.com
COMUNA PIETROASA
JUDEŢUL BIHOR
Str. Principală nr. 253, CP 417635.
Tel./Fax: 0259 - 325 800
primaria.pietroasa@cjbihor.ro
COMUNA I.L.CARAGIALE
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
Sat Ghirdoveni, str. Principală,
CP 137256.
Tel.: 0245 - 660 332
Fax: 0245 - 660 423
primariacaragiale@gmail.com
www.comunacaragiale.ro

8

COMUNA FORĂŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
Satul Forăşti.
Tel.: 0230 - 536 710
Fax: 0230 - 542 924
secretariat@primariaforasti.ro
www.primariaforasti.ro

9

JUDEŢUL GIURGIU
Str. Bucureşti nr. 10, CP 080045.
Tel.: 0372 - 462 611
Fax: 0372 - 462 668
cjg@cjgiurgiu.ro
www.cjgiurgiu.ro

10

COMUNA GROŞI
JUDEŢUL MARAMUREŞ
Str. Principală nr. 187, CP 437165.
Tel.: 0262 - 258 685
Fax: 0262 - 258 804
primarie.grosi@maramures.ro
www.primariagrosi.ro

Achiziţie tractor Foton FT 254
leasing financiar POSDRU

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Achiziţie autovehicul Caddy Kombi
leasing financiar PODCA

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Proiect integrat: Reabilitare DC 21
Buhani-Neagra, DC 22 Dezna-Slatina de
Criş şi modernizare străzi Dezna;
Reabilitare şi dotare cămin cultural în
Dezna; Înfiinţare After School în satul
Dezna PNDR
Sistem centralizat de alimentare cu apă
şi sistem centralizat de canalizare ape
uzate menajere în comună
PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Canalizare şi staţie de epurare comuna
Pietroasa şi modernizare uliţe comuna
Pietroasa
PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Reţele de canalizare şi staţie de epurare
şi modernizare drumuri locale în
comuna I.L.Caragiale
PNDR

acordarea avizului favorabil al
Comisiei de Autorizare a
Împrumuturilor Locale

Moderniz. drumuri, Reţea canalizare ape
uzate menajere şi staţie epurare în sistem
centralizat şi extindere reţea apă în satele
Manolea şi Boura, Reabilitare,
modernizare cămin cultural şi înfiinţare
muzeu, Centru consiliere persoane
împotriva violenţei domestice,
Achiziţionare utilaj pentru servicii
publice în comuna Forăşti PNDR
Reabilitare şi modernizare DJ 411:
Limita jud. Călăraşi - Hotarele Isvoarele - Teiuşu - Mironeşti - Comana
- Budeni - Brăniştari - Călugăreni Crânguri - Singureni - Iepureşti Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani
(DN 61) POR
Proiect integrat: Reţea de alimentare cu
apă şi reţea de canalizare menajeră a
localităţii Satu Nou de Jos şi extindere şi
modernizare drum de interes local,
comuna Groşi
PNDR
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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

III. Referitor la analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne
în baza prevederilor OUG nr. 51/2010, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
au hotărât, în unanimitate, următoarele:
Nr.
crt.

Solicitant

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA
JUDEŢUL TIMIŞ
Bd. C.D. Loga nr. 1.
Tel.: 0256 - 408 300
Fax: 0256 - 490 635

Obiect finanţare
rambursabilă
Achitare obligaţii restante la
31.12.2010

Comentariile Comisiei /
Decizia luată
acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale

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, transmiterea următorului răspuns către
municipiile Ploieşti şi Braşov, precum şi comunei Pieleşti, 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.
V.

Referitor la analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile
interne, 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:
Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Nr.
crt.

Solicitant

1

COMUNA TĂRLUNGENI
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Zizinului nr. 2, CP 507220.
Tel.: 0268 - 365 713
Fax: 0268 - 365 072
primaria_tarlungeni@yahoo.com

SF pentru PT "Centru de dezvoltare
şi cercetare aplicată Transilvania
Motorland"

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu utilizarea integrală a finanţării
rambursabile în anul 2012.

COMUNA BERCHIŞEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
Tel./Fax: 0230 - 230 910
primariaberchisesti@yahoo.com

Canalizare şi staţie de epurare în
com. Berchişeşti
Extindere sistem de alimentare cu
apă potabilă în loc. Berchişeşti şi
Corlata
Achiziţie mobilier pentru şcoală cu
12 săli de clasă în Berchişeşti
Extindere reţele el. în zona Corlata

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu utilizarea integrală a finanţării
rambursabile în anul 2012.

2
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Nr.
crt.

3

4

5

Solicitant
ORAŞUL RÂŞNOV
JUDEŢUL BRAŞOV
Str. Piaţa Unirii nr. 12.
Tel.: 0268 - 230 002
Fax: 0268 - 401 858
www.primariarasnov.ro
COMUNA PIŞCOLT
JUDEŢUL
SATU MARE
Str. Eliberării nr. 63
www.primariapiscolt.ro
MUNICIPIUL REGHIN
JUDEŢUL MUREŞ
P-ţa Petru Maior nr. 41, CP
545300.
Tel.: 0265 - 511 112
Fax: 0265 - 512 542
office@primariareghin.ro
www.primariareghin.ro

6

MUNICIPIUL GHERLA
JUDEŢUL CLUJ
Str. Bobâlna nr. 2.
Tel.: 0264 - 241 926
Fax: 0264 - 241 666
primariagherla_it@yahoo.com
www.primaria-gherla.ro

7

COMUNA SLOBOZIA
CIORĂŞTI
JUDEŢUL VRANCEA
Loc. Slobozia Ciorăşti.
Tel./Fax: 0237 - 256 942
primaria_slobozia
ciorasti@yahoo.com
www.primariasloboziaciorasti.ro

8

COMUNA SADOVA
JUDEŢUL SUCEAVA
Tel./Fax: 0230 - 314 200
primariasadova@yahoo.com

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

Reabilitarea şi extinderea sistemului
de alimentare cu apă a oraşului
Râşnov (2.410.000 EUR)
Extindere Şcoală generală nr. 2
Râşnov (POR: 1.590.000 EUR)

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2011: 610.000 EUR pentru
proiectul finanţat prin POR;
- în anul 2012: 2.787.000 EUR, din care
980.000 EUR pentru proiectul finanţat
prin POR;
- în anul 2013: 603.000 EUR.

Reabilitare şi extindere clădire sală
festivă

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu utilizarea integrală a finanţării
rambursabile în anul 2012.

Reabilitare căi de acces şi trotuare în
cartierele mun. Reghin
Amenajări interioare, instalaţii
electrice, sanitare, de încălzire şi
ventilaţie la parterul blocului cu 120
apart. din b-dul Unirii nr. 57
Reabilitare şi modernizare străzi
Amenajare zonă str.Duzilor

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea tragerilor astfel:
- în anul 2012: 13.675.000 lei;
- în anul 2013: 1.520.000 lei.

Modernizare străzi lotul IV din
municipiu
credit furnizor

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu efectuarea plăţilor aferente finanţării
rambursabile astfel:
- în anul 2012: 1.526.000,00 lei;
- în anul 2013: 1.526.000,00 lei;
- în anul 2014: 1.526.000,00 lei;
- în anul 2015: 1.526.000,00 lei;
- în anul 2016: 1.528.737,78 lei.

Finalizarea lucrărilor de alimentare
cu apă în comună

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
cu utilizarea integrală a finanţării
rambursabile în anul 2012.

Sediu nou şcoală generală cls. I VIII în comună

amânarea soluţionării de către Comisia
de Autorizare a Împrumuturilor Locale a
cererii, până la recalcularea gradului de
îndatorare a bugetului local al comunei, în
conformitate cu prevederile art.I, pct. 32
din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare

VI. Referitor la analiza notificărilor privind modificarea listelor obiectivelor de investiţii fără
modificarea valorilor finanţărilor rambursabile, transmise de judeţele Călăraşi şi Mehedinţi, municipiile
Blaj, Câmpina, Giurgiu şi Ploieşti, precum şi de Sectorul 1 Bucureşti, 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 răspunsurile către Primăria Municipiului
Ploieşti, Primăria Sectorului 1 Bucureşti şi Consiliul Judeţean Mehedinţi se va preciza că pentru
finanţarea investiţiilor notificate se vor utiliza sumele rămase de tras din respectivele finanţări
rambursabile în limita sumelor autorizate de Comisie pentru anul 2011.
În cazul notificării Consiliului Judeţean Caraş-Severin privind diminuarea plafonului liniei de finanţare
contractată de la BCR şi modificarea graficului de rambursare, prin diminuarea ultimei rate de
rambursare, membrii Comisiei au luat act de conţinutul notificării şi au hotărât, în unanimitate,
transmiterea unei scrisori în acest sens către respectiva autoritate locală.
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