COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Urmare adresei Primăriei Oraşului Buşteni nr. 3543/11.04.2012 prin care se solicită aprobarea, în regim de urgenţă, a contractării unui împrumut
în valoare de 8.496.120,38 lei destinat finanţării unor proiecte prin POR 2007-2013 şi PODCA, preşedintele CAÎL, domnul Cristian Sporiş,
convoacă întrunirea CAÎL în şedinţă extraordinară pentru data de 17.04.2012, ora 1400, cu următoarea ordine de zi:
I. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne,
prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

ORAŞUL BUŞTENI
JUDEŢUL
PRAHOVA
B-dul Libertăţii nr. 91.
Tel.: 0244 - 322 005
Fax: 0244 - 320 750
primabus@
yahoo.com,
primabus@go.ro
www.orasulbusteni.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Modernizarea
infrastructurii şi
creşterea calităţii
serviciilor turistice în
staţiunea Buşteni
POR
Îmbunătăţirea
investiţiilor în
capitalul uman.
Educaţie şi formare
profesională PODCA
Revigorarea
turismului în zona
Buşteni prin
promovarea
resurselor naturale şi
antropice locale POR
Sistem integrat
pentru
managementul
performant

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă
EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

destinată

Rata dobânzii

CEC BANK

0,00

8.496.120,38
trageri în:
2012:
7.466.116,86
2013:
1.030.003,52
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35 luni

1 lună

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Comisioane

ROBOR1M +
4%
1354/608084
/04.04.2012
completări
10.04.2012

asigurării

com.gestiune:
1%
com.
refinanţare: 3%
com.
reeşalonare/
rescadenţare:
0,7%

3 finanţări
rambursabile:
1.BEI: 510.685,39
EUR, Program
SAMTID, 2006, 25 ani
(5 ani graţie)
2.BCR SA: 6.604.833
EUR, investiţii publice,
2007, 20 ani (4 ani
graţie)
3.BCR SA: 1.000.000
EUR, investiţii publice,
2010, 20 ani (3 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

instituţional şi pentru
eficienţa comunicării
Primăriei oraşului
Buşteni cu cetăţenii
şi mediul de afaceri
(2.412.658,09 lei),
nu a fost semnat
Contractul de
finanţare

Aspecte semnalate:
- gradul de îndatorare a bugetului local al Oraşului Buşteni, calculat pentru contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de 8.496.120,38
lei, este de 33,35% în anul 2012, 33,81% în anul 2013 şi 108,48% în anul 2014, depășind limita legală de îndatorare (30%), excepţie admisă
de prevederile alin. (51) al art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în
care suma împrumutată este destinată prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la
Unuinea Europeană;
- sunt semnate contracte de finanțare numai pentru 3 proiecte de investiții publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007 –
2013 („Modernizarea infrastructurii şi creşterea calităţii serviciilor turistice în staţiunea Buşteni” şi „Revigorarea turismului în zona Buşteni prin
promovarea resurselor naturale şi antropice locale”) şi prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative („Îmbunătăţirea
investiţiilor în capitalul uman. Educaţie şi formare profesională”) pentru a căror pre/cofinanţare se alocă din împrumut (prin hotărâre a
consiliului local) sume care totalizează 6.083.462,29 lei.
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