COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 05 aprilie 2012, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1400, propunem următoarea ordine de zi:
I.

Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2012 şi pentru efectuarea de trageri
în perioada 2012 - 2014:

Conform prevederilor art. 3 alin. (1)-(2) din Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
aplicabile până la 1 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 900/19.12.2011, în anul 2012, plafoanele privind finanţările rambursabile care
pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care
urmează a fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 900 milioane lei şi, respectiv, în sumă de 1.400 milioane lei.
Aceste plafoane nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici finanţările rambursabile destinate
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
În tabelul de mai jos sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în
perioada 2012 - 2014, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 291/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 16/2012 privind aprobarea
limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 şi 2014, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale:
Anul

Limite
contractare
(mil.lei)

Contractări
autorizate
(mil.lei)

Disponibil /
Deficit
contractare
(mil.lei)

Limite
trageri
(mil.lei)

Trageri
autorizate
(mil.lei)

Disponibil /
Deficit
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei)
(mil.lei)
99,89
603,11
150,58
20,67

900,00
-10,75
1400
-14,83
101,06
2012 1)
910,75
1.414,83
800,00
800,00
1200
339,25
71,75
2013 1)
0,00
860,75
1)
800,00
800,00
1200
977,93
18,51
2014
0,00
222,07
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 291/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 16/2012;
2)
echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile şi tragerilor exprimate în euro şi dolari s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor
2012, 2013 şi 2014, conform proiectului prognozei preliminare de primăvară 2012 (martie 2012), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză. Media anuală a
cursului de schimb leu/euro pentru 2012 a crescut la 4,35 lei/euro de la 4,26 lei/euro, nivel prognozat în noiembrie 2011 şi valabil la data precedentei şedinţe CAÎL
(08.03.2012), fapt care a generat majorarea cu 10.752.212,56 lei a sumei reprezentând echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro
(119.469.028,39 euro) a căror contractare a fost avizată de CAÎL în şedinţa din 08.03.2012. De asemenea, a crescut cu 14.825.580,94 lei echivalentul în lei al
tragerilor în euro autorizate pentru anul 2012 (în valoare de 164.728.677,04 euro), ca urmare a creşterii mediei anuale a cursului de schimb leu/euro prognozată
în martie 2012 faţă de cea prognozată în noiembrie 2011. Au crescut, totodată, valorile aferente tragerilor autorizate pentru anii 2013 şi 2014.
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II.

Nr.
crt.

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

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

1

O şcoală europeană Lucrări de intervenţie la
Şcoala Generală nr. 2, str.
Victoriei nr. 1, Steierdorf,
Anina POR

2

O şcoală europeană Lucrări de intervenţie la
Şcoala Generală nr. 1, str.
M. Sadoveanu, Anina
POR

1320/607054
/05.03.2012

CEC BANK

0,00

O şcoală europeană Lucrări de intervenţie la
Şcoala Generală nr. 1, str.
Andrei Mureşanu nr. 2,
Anina POR

1321/607055
/05.03.2012

CEC BANK

0,00

O şcoală europeană Lucrări de intervenţie la
Liceul Anina, str. M.
Sadoveanu nr. 1, Anina
POR

1322/607056
/05.03.2012

CEC BANK

0,00

3

ORAŞUL ANINA
JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN
Str. Sf. Varvara nr. 49.
Tel.: 0255 - 240 462
Fax: 0255 - 240 115
conta.primariaanina@
yahoo.com
www.anina.ro

4

5

JUDEŢUL
CONSTANŢA
Bd. Tomis nr. 51, CP
900725.
Tel.: 0241 - 708 001
Fax: 0241 - 708 453
consjud@cjc.ro
www.cjc.ro

Reabilitare şi modernizare
drumuri judeţene
Tronsonul DJ 228: DN22C
(Nazarcea) - DN2A
(Ovidiu) POR
SMART - Sustenabilitate,
Mobilitate, Accesibilitate
în Regiunea

1319/607053
/05.03.2012

1316/607068
/05.03.2012

CEC BANK

CEC BANK

0,00

0,00
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RON
524.660
trageri în
2012:
472.194
2013:
52.466
478.313
trageri în
2012:
438.454
2013:
39.859
417.836
trageri în
2012:
376.052
2013:
41.784
636.975
trageri în
2012:
424.650
2013:
212.325
43.000.000
trageri în
2012:
16.000.000
2013:
24.000.000
2014:
19.000.000

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

-

10 luni

-

10 luni

-

10 luni

-

15 luni

Rata dobânzii

Comisioane

PR (7,4%) +
1,5% şi 4,75%
com.analiză:
0,5% (max. 400
lei)
com.gestiune:
1% flat
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,3%
com.
reeşalonare/
rescadenţare:
0,7%

ROBOR3M +
2,9%
6 luni

42 luni

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

com.refin.: 2%
com.
reeşalonare:
0,5%

3 finanţări
rambursabilă:
1.BEI: 322.404,75
EUR, proiect ISPA,
2010, 20 ani (2 ani
graţie)
2.VB Leasing
România: 20.287,28
EUR, 2010, 5 ani
3.MFP: 191.137,04
lei, achitare obligaţii
SC MCFDP, 2010,
5 ani (1 an graţie)

2 finanţări
rambursabile:
1.DEXIA:
8.232.783,3 EUR,
construire pavilion
expoziţional, 2006,
20 ani (5 ani graţie)
2.SC FORTIS

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON
2015:
12.000.000

Transfrontalieră
Constanţa-DobrichInfrastructura de
Transport POCT RO-BG
Reabilitarea infrastructurii,
modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea
ambulatoriului din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Constanţa Policlinica 2 POR
Reabilitare, modernizare
şi dotare la Centrul de
Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul A
POR
Reabilitare, modernizare
şi dotare la Centrul de
Recuperare şi Reabilitare
Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul C, în
vederea înfiinţării unui
centru de îngrijire şi
asistenţă POR
Reabilitarea şi dotarea
Centrului de Plasament
Traian POR
Achiziţionare echipamente
specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii
şi calităţii Sistemului de
Intervenţie în Situaţii de
Urgenţă, acordarea
asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului
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Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
Lease România IFN
SA: 8.681.137 EUR,
leasing echip.
medicale, 2008, 10
ani
o garanţie:
BERD: 17.041.000
USD, MUDP II
RAJAC, 1997, 15
ani (4 ani graţie)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane

ajutor calificat, în
Regiunea Sud-Est POR
ESOL - Equipment to
Save Our Lives POCT
RO-BG
HIPERB - Muzeu al sec.
XXI pentru turiştii din
Constanţa POR
Reabilitare monument
Triumfal Tropaeum
Traiani POR
PR (7,4%) +
1,5%

6

7

COMUNA SĂVÂRŞIN
JUDEŢUL ARAD
Săvârşin nr. 37.
Tel.: 0257 - 557 170
Fax: 0257 - 557 270
primariasavarsin@
yahoo.com

Proiect integrat:
Modernizare DC74
Săvârşin-TroaS,
modernizare străzi,
înfiinţare cămin de bătrâni
şi dotare cămin cultural
prin achiziţie costume şi
instrumente populare
pentru ansamblul folcloric
Dubaşii din Săvârşin
PNDR

COMUNA REDIU
JUDEŢUL NEAMŢ
Tel.: 0233 - 299 020
Fax: 0233 - 299 021
primaria_rediu@
yahoo.com

Modernizare drumuri,
construire grădiniţă cu
program normal,
reabilitare şi modernizare
cămin cultural pentru
conservarea şi
promovarea culturii
tradiţionale prin
ansambluri artistice

1318/607144
/06.03.2012

CEC BANK

0,00

1.183.249
trageri în
2012

11 luni

1 lună

com.analiză:
400 lei
com.gestiune:
1% flat
com.neutiliz.:
0,5%
com.reanaliză:
0,3%
com.
reeşalonare/
rescadenţare:
0,7%

NU

ROBOR3M +
3,5%
1323/607190
/08.03.2012

BCR

0,00
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1.368.000
trageri în
2012

-

5 luni

com.analiză:
500 lei
com.acordare:
0,5% flat

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane

recunoscute, comuna
Rediu
PNDR

8

9

ORAŞUL GURA
HUMORULUI
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Piaţa Republicii nr.
14, CP 725300.
Tel./Fax:
0230 - 235 051
primaria_gh@
gmail.com

Realizarea unui Sistem de
Monitorizare Video pentru
Creşterea Siguranţei şi
Prevenirea Criminalităţii în
oraşul Gura Humorului
POR

Reabilitarea infrastructurii
rutiere oraş Gura
Humorului
POR

PR (7,4%) +
1,5%
1324/607275
/12.03.2012

1325/607276
/12.03.2012

CEC BANK

CEC BANK

0,00

0,00

900.000
trageri în
2012:
1.800.000

1.931.040
trageri în
2012:
5.666.174,22

-

8 luni

ROBOR1M +
3%
-

24 luni

2013:
1.264.692,70

10

JUDEŢUL BIHOR
Str. Parcul Traian nr. 5,
Oradea.
Tel.: 0259 - 410 181;
418 809
Fax: 0259 - 441 410
registratura@cjbihor.ro
www.cjbihor.ro

Reabilitare şi modernizare
DJ 763 Sudrigiu Pietroasa - Cabana Padiş,
km 0+000-13+100 şi
19+650-35+100, L=28,55
km, judeţul Bihor
POR

com.analiză:
400 lei
com.gestiune:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%

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

ROBOR3M +
1,5%
1328/607335
/13.03.2012

CEC BANK

0,00
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15.000.000
trageri în
2012

3 ani

17 ani

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

4 finanţări
rambursabile:
1.ERSTE GROUP
BANK AG:
10.969.407 EUR,
Program Utilităţi şi
mediu în jud.
Suceava, 2004, 25
ani (5 ani graţie)
2.BEI: 1.288.711
EUR, Program
SAMTID, 2006, 25
ani (6 ani graţie)
3.Banca
Transilvania:
1.500.000 EUR,
POPAS Gura
Humorului, 2010, 1
an (5 luni graţie)
4.UniCredit Ţiriac
Bank: 1.400.000
EUR, POPAS Gura
Humorului, 2010, 11
ani (1 an graţie)
o finanţare
rambursabilă:
emisiune obligaţiuni:
77.986.400 lei,
refinanţare credit
BCR, 2011, 17 ani

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
reeşalonare/
rescadenţare/
restructurare:
0,7%

11

COMUNA BRĂNEŞTI
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
Str. Principală nr. 221.
Tel./Fax:
0245 - 231 275
primaria.branesti@
yahoo.com
www.branesti
dambovita.ro

Drumuri de interes local,
înfiinţare reţea canalizare
şi staţie de epurare ape
uzate menajere, Centru
de Cultură şi Tradiţie
Populară şi investiţii în
infrastructura socială crearea şi dezvoltarea
Serviciului pentru Situaţii
de Urgenţă prin
achiziţionarea unui
buldoexcavator, în
comuna Brăneşti PNDR

11,5%
1329/607376
/14.03.2012

BANCA
TRANSILVANIA

0,00

611.000
trageri în
2012

3 luni

1 lună

com.acordare:
1% flat
com.gestiune:
0,1%

NU

10,5%

12

COMUNA IEUD
JUDEŢUL
MARAMUREŞ
Str. Principală nr. 147.
Tel.: 0262 - 336 010
Fax: 0262 - 336 205
primariadinieud@
yahoo.com
www.comunaieud.ro

Modernizare reţea
stradală, sistem de
canalizare şi staţie de
epurare, mijloc de
transport şi staţii de
autobuz în comuna Ieud
PNDR

1335/607672
/22.03.2012

13

COMUNA ŞCHEIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Principală FN.
Tel.: 0230 - 526 588

Proiect integrat cu trei
acţiuni de investiţii pentru
dezvoltarea comunei
Şcheia:

1336/607706
/23.03.2012

BCR

BCR

0,00

1.300.000
trageri în
2012

0,00

1.900.000
trageri în
2012
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5 luni

3 luni

1 lună

1 lună

com.analiză:
500 lei
com.acordare:
0,3% flat
com.admin.:
0,09%
com.neutiliz.:
2,5%
com.ramb.
anticip.: 2,5% în
cazul refin. de
la alte bănci
ROBOR3M +
3,75%
com.analiză:

NU

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 4.000.000 lei,
investiţii, 2007, 25

Nr.
crt.

14

15

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Fax: 0230 - 526 556
primariascheia@
yahoo.com
www.primariascheia.ro

1.Modernizare drumuri
comunale;
2.Înfiinţare şi dotare a
unui centru de asistenţă
după programul şcolar, tip
after school, în satul
Mihoveni;
3.Dotarea cu sistem audio
şi lumini pentru Festivalul
"Flori de Câmp" în cadrul
căminului cultural din
comuna Şcheia PNDR

COMUNA ŞIMIAN
JUDEŢUL BIHOR
Sat Şimian nr. 55, CP
417545.
Tel.: 0259 - 356 172
Fax: 0259 - 356 263
primaria.simian@
cjbihor.ro

COMUNA VĂRĂDIA
DE MUREŞ
JUDEŢUL ARAD
Sat Vărădia de Mureş
nr. 126, CP 317 380
Tel.: 0257 - 417 230
Fax: 0257 - 417 230
primaria_varadiaar@
yahoo.com

Construire drum asfaltat şi
înfiinţarea punctului de
trecere a frontierei între
localităţile Bagamer (HU)
şi Voivozi (RO)
POCT HU-RO

Proiect integrat cu trei
acţiuni: Modernizare DC
72:DN7 - Stejar -Lupeşti
km 0+00 - km 10+00,
înfiinţare centru îngrijire
bătrâni şi reabilitare şi
modernizare cămin
cultural în scopul
promovării moştenirii
culturale - comuna
Vărădia de Mureş
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane
500 lei
com.acordare:
0,2% flat
com.ramb.
anticip.: 2,5% în
cazul refin. de
la alte bănci

1339/607727
/26.03.2012

OTP BANK

0,00

1.050.000
trageri în
2012

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ani (5 ani graţie)

10%
6 luni

1 lună

com.acordare/
analiză: 1% flat

NU

PR (7,4%) +
1,5%

1343/607809
/27.03.2012

CEC BANK

0,00
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750.000
trageri în
2012

10 luni

1 lună

com.analiză:
0,5% (max. 400
lei)
com.gestiune:
1% flat
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,3%
com.
reeşalonare/

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
rescadenţare:
0,7%

16

17

COMUNA MURGAŞI
JUDEŢUL DOLJ
Sat Buşteni, CP
207420.
Tel.: 0251 - 447 507
Fax: 0251 - 447 627
murgasi@cjdolj.ro

COMUNA SUCEVIŢA
JUDEŢUL SUCEAVA
Calea Movileştilor nr.
153, CP 727510.
Tel.: 0230 - 417 102
Fax: 0230 - 417 030
primariasucevita@
yahoo.com

Asfaltare străzi rurale,
alimentare cu apă şi
canalizare apă uzată cu
epurare în sistem
centralizat, construire
grădiniţă şi protecţie
element natural în
comuna Murgaşi, judeţul
Dolj PNDR

ROBOR3M +
3%
1344/607810
/27.03.2012

BCR

0,00

3.181.200
trageri în
2012

1 lună

1 lună

com.analiză:
500 lei
com.acordare:
0,7% /an

ROBOR3M +
4%
Suceviţa - tradiţie şi istorie
în turism POR

TOTAL

1345/607811
/27.03.2012

BCR

0,00

280.000
trageri în
2012

0,00

74.512.273
trageri în
2012:
51.800.973,
22
2013:
25.611.126,
70
2014:
19.000.000
2015:
12.000.000
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9 luni

15 luni

com.analiză:
400 lei
com. gestiune:
1%

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 410.000 lei,
investiţii, 2010, 2 ani
(23 luni graţie)
2 finanţări
rambursabile:
1.Deutsche Bank:
526.000 EUR,
Utilităţi şi mediu
(garantat de stat),
2005, 25 ani (5 ani
graţie)
2.BCR: 1.500.000
lei, investiţii, 2010,
15 ani (1 an graţie)

III.

Nr.
crt.

1

Analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne, care nu intră sub incidenţa plafoanelor de
contractare şi trageri aprobate prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012, cuprinsă în tabelul următor:

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
CONSTANŢA
JUDEŢUL
CONSTANŢA
Bd. Tomis nr. 51, CP
900725.
Tel.: 0241 - 488 128
Fax: 0241 - 488 193
www.primariaconstanta.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Întreţinerea, repararea şi
modernizarea tramei
stradale a municipiului
Constanţa pentru anii
2012, 2013, 2014
avalizare BO emise de
SC CONFORT URBAN
SRL

Data
depunerii
documentaţiei

1330/607603
/20.03.2012

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

SHAPIR
STRUCTURES
SRL

37.620.587
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RON

0,00

Perioada de
finanţare
Perioada
de graţie

3 ani

Perioada
de
rambursare

3 ani

Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Comisioane

EUROSWAP12M
+ 2,5%

6 finanţări
rambursabile:
1.SC ASHROICH
România SRL: 2.739.091
lei, marcaje rutiere
drumuri, 2005, 8 ani (4
ani graţie)
2.SC ASHROICH
România SRL:
24.092.871 lei, reparaţii
tramă stradală, 2006, 7
ani (4 ani graţie)
3.SC DUNĂREA IFN SA:
13.154.789,76 EUR,
achiziţie autobuze, 2008,
5 ani
4.SC FLASH Lighting
Services SRL: 9. 492.
301,32 USD, reabilitare
iluminat public, 2003, 10
ani
5.SC SHAPIR
STRUCTURES SRL:
35.447.570 EUR,
reabilitare tramă stradală,
2008, 7 ani (3 ani graţie)
6.SC SHAPIR
STRUCTURES SRL:
46.308.754 lei, constr.
unităţi locative modulare,
2011, 5 ani (3 ani graţie)

IV.

Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafonului de
trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012, precum şi analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri
pentru asigurarea prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană, cuprinse în Anexa nr. 1.

V.

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1819/16.12.2010, Judeţul Călăraşi a garantat o finanţare rambursabilă în valoare de 500.000 lei, în favoarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Călăraşi pentru asigurarea plăţii avansului pentru Proiectul „E-Sănătate: un serviciu în beneficiul cetăţeanului”, finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.
Cu Notificarea nr. 2445/15.03.2012 şi completările ulterioare, Judeţul Călăraşi aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr. 27/2012 a fost aprobată extinderea garantării finanţării rambursabile, ca urmare a prelungirii maturităţii acesteia cu 6 luni. Valoarea
finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
2. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEŢUL MARAMUREŞ
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1391/26.10.2009, Municipiul Baia Mare a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 49.622.465 lei de la BCR
S.A., destinată realizării unor obiective de investiţii publice de interes local. Conform Hotărârii CAÎL nr. 2124/08.11.2011, Municipiul Baia Mare
utilizează finanţarea rambursabilă după cum urmează:
- în anul 2009: 3.000.000,00 lei;
- în anul 2010: 5.747.388,44 lei;
- în anul 2011:
0,00 lei;
- în anul 2012: 40.875.076,56 lei.
Cu Notificarea nr. 8064/16.03.2012, Municipiul Baia Mare aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2012 a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin introducerea unuia nou (Reabilitare str. Europa şi str. Dumbravei pe traseul drumului de
Centură) şi realocarea sumei de 29.375.076,56 LEI de la celelalte obiective de investiţii din listă pentru realizarea acestuia. Valoarea finanţării
rambursabile rămâne neschimbată.

pagina 10 din 13

3. COMUNA DOBROEŞTI, JUDEŢUL ILFOV
În baza Hotărârii CAÎL nr. 2060/09.09.2011, Comuna Dobroeşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 10.000.000 lei de la CEC
Bank, destinată realizării unor obiective de investiţii de interes public local, cu utilizare integrală în anul 2012.
Cu Notificarea nr. A/2344/26.03.2012 şi completările ulterioare, Comuna Dobroeşti aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 3/2012 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin introducerea unuia nou (Modernizare DC 3A) şi realocarea sumei
de 2.600.000 lei pentru realizarea acestuia. Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
4. MUNICIPIUL PETROŞANI, JUDEŢUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.1929/11.05.2011, a fost avizată contractarea de către Municipiul Petroşani a unei finanţări rambursabile în valoare de
14.525.000 lei, destinată realizării atât a unor obiective de investiţii care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cât şi
pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean. În baza hotărârii CAÎL menţionate a fost încheiat, cu BCR SA, Contractul de creditlinie de finanţare nr. DM25/ 16.05.2011.
Cu Notificarea nr. 4116/01.03.2012, Primăria Municipiului Petroşani aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.76/29.02.2012 privind
modificarea HCL nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes
local şi/sau asigurării fondurilor necesare cofinanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările
ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin
introducerea a trei noi obiective de investiţii şi realocarea sumelor pentru obiectivele existente. Prin urmare, lista obiectivelor finanţate din
împrumut va avea următoarea structură:
1. Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani, obiectiv ce
beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, în valoare de 3.160.000 lei;
2. Sistem de supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroşani, obiectiv ce beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană, în valoare de 140.000 lei;
3. Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroşani, obiectiv ce beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, în
valoare de 1.995.000 lei;
4. Reabilitare zonă pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani, obiectiv ce beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană, în valoare de 4.050.000 lei;
5. Reabilitare strada Independenţei L=810 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare de 1.586.317 lei;
6. Reabilitare strada Aviatorilor km.0+000-km.1+012, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare de 1.883.495 lei;
7. Reabilitarea străzilor 9 Mai şi Aleea Trandafirilor, L=1205 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare de 500.000 lei;
8. Reabilitare străzi în zona primăriei Petroşani L=2015 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare de 500.000 lei;
9. Reabilitare străzi din cartierul Aeroport L=1809 m, municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare de 710.188 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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5. JUDEŢUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.1605/16.07.2010, a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile în valoare de 9.500.000
EUR pentru cofinanţarea unor proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL menţionate,
Judeţul Arad a încheiat, cu BRD-GSG SA, Contractul de credit nr.49/17.08.2010.
Cu Notificarea nr.4085/19.03.2012, Consiliul Judeţean Arad aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean
Arad nr.3/17.01.2012, prin care au fost aprobate modificări în lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din împrumutul menţionat.
Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin modificarea sumelor alocate pentru investiţiile
existente. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură :
Ö Sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Arad, în valoare de 2.871.864 EUR;
Ö Modernizare tronson Juliţa-Mădrigeşti, componentă a traseului E68 Moneasa, în valoare de 1.088.136 EUR;
Ö Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, în valoare de 240.000 EUR;
Ö Construire drum de legătură Dombegyhaz-Variaşu Mic, în valoare de 600.000 EUR;
Ö Construire drum de legătură Elek-Grăniceri, în valoare de 1.400.000 EUR;
Ö Drumul Vinului: Păuliş-Ghioroc-Covăsânţ-Şiria, în valoare de 3.300.000 EUR.
Prin Hotărârea CAÎL nr.1916/05.04.2011, a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile în valoare de 7.000.000
EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean. În baza hotărârii CAÎL menţionate, Judeţul Arad a încheiat, cu BCR SA,
Contractul de credit nr.DM22/19.04.2011.
Cu Notificarea nr.3820/14.03.2012, Consiliul Judeţean Arad aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean
nr.45/24.02.2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 277 din 22.10.2011 privind contractarea de către Consiliul
Judeţean Arad a unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 7.000.000 euro, pentru realizarea unor obiective de investiţii de
interes judeţean. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat,
prin introducerea unor noi obiective de investiţii şi realocarea sumelor pentru obiectivele existente. Prin urmare, lista obiectivelor finanţate din
împrumut va avea următoarea structură:
Ö Reabilitare DJ792A km 0+000-24+984 Bocsig-limita judeţului Bihor, în valoare de 900.000 EUR;
Ö Reabilitare DJ709B km 2+950-15+500 Arad-Curtici, în valoare de 170.000 EUR;
Ö Reabilitare DJ682 km 100+080-130+150 Arad-limita judeţului Timiş, în valoare de 750.000 EUR;
Ö Pod peste râul Mureş pe DJ 709E, km 3+160, Pecica-Sânpetru German, în valoare de 1.460.000 EUR;
Ö Reabilitare DJ 708 Mădrigeşti-Gurahonţ, km 25+100-37+100, în valoare de 700.000 EUR;
Ö Modernizare DJ 709 E, km 3+866-9+200, Rampă Pod râul Mureş-Sânpetru German, în valoare de 3.020.00 EUR.
Valorile finanţărilor rambursabile rămân nemodificate.
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6. COMUNA COGEALAC, JUDEŢUL CONSTANŢA
Prin Hotărârea CAÎL nr.2287/08.03.2012, a fost avizată contractarea de către Comuna Cogealac din judeţul Constanţa a unei finanţări
rambursabile în valoare de 4.500.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr.1933/26.03.2012, Primăria Comunei Cogealac aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.15/23.03.2012, prin care au fost aprobate modificări în lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din împrumutul autorizat de către
CAÎL. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin renunţarea la finanţare a investiţiilor
aprobate iniţial şi introducerea a două noi obiective de investiţii. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură :
Ö Reabilitarea structurii de apă şi apă uzată comuna Cogealac, satele Cogealac şi Tariverde, în valoare de 3.500.000 lei;
Ö Proiectare şi execuţie lucrări „Realizarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare la satele Gura Dobrogei, Râmnicu de Jos şi
extinderea reţelei de canalizare în comuna Cogealac, judeţul Constanţa, în valoare de 1.000.000 lei.
VI.

DIVERSE
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