COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 18 iunie 2012, care se va desfăşura la sala 367, etaj 1, ora 1200, 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)
342,87
871,80
263,41
51,67

900,00
-1,85
1400
-2,52
100,18
2012 1)
901,85
1.402,52
800,00
800,00
1200
344,14
71,32
2013 1)
0,00
855,86
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. (Acest deficit s-a diminuat datorită anulării unei hotărâri CAÎL de
contractare ca urmare a renunţării Municipiului Marghita de a contracta împrumutul autorizat.) 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

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
RON

Perioada
de graţie

300.000
trageri în 2012

4 luni,
de la
data
tragerii

EUR

COMUNA TOBOLIU
JUDEŢUL BIHOR
Com. Toboliu nr. 149,
CP 417273.
Tel.: 0259 - 354 698
Fax: 0259 - 354 689
primariatoboliu@
yahoo.com

Construcţia unui drum
transfrontalier de legătură
între Korosnagyharsany şi
Korosszeg (Cheresig)
PCT Hu-Ro 2007-2013

1372/609094
/09.05.2012
originale
completări
609705/
30.05.2012

BCR
majorare
linie de
credit

0,00

2

COMUNA CĂLĂŢELE
JUDEŢUL CLUJ
Str. Principală nr. 100.
Tel./Fax:
0264 - 352 560
www.primaria
calatele.ro

Modernizarea unui drum
comunal, inclusiv un pod
beton armat peste Valea
Călata şi un pod beton
armat peste Valea Satului
şi introducerea reţelei de
canalizare menajeră
inclusiv staţie de epurare
în loc. Călăţele PNDR

1373/609096
/09.05.2012
completări
609096/
22.05.2012

CEC BANK

0,00

3

COMUNA SÎNPAUL
JUDEŢUL MUREŞ
Sînpaul nr. 261A.
Tel.: 0265 - 713 512
Fax: 0265 - 713 506
psanpaul@orizont.net
sinpaul@cjmures.ro

Dezvoltarea infrastructurii
de bază prin realizarea
canalizării menajere şi a
modernizării unor străzi în
comuna Sînpaul
PNDR

1377/609143
/10.05.2012
originale
completări
609493/
22.05.2012

4

MUNICIPIUL
DRĂGĂŞANI
JUDEŢUL VÂLCEA
Str. Piaţa Pandurilor nr.
1.
Tel./Fax:
0250 - 811 990

Ocolirea municipiului
Drăgăşani
Infrastructura pentru
educaţie de calitate la
Colegiul Naţional "Gib
Mihăescu"
Centrul de recuperare

1384/609447
/18.05.2012
originale
completări
30.05.2012

1

Perioada de finanţare
Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 2,5%

1.831.010,4
trageri în 2012

11 luni

1 lună
(nu mai
târziu de
31.07.2013)

1 lună
(15.05.2013)

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

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

ROBOR3M +
2,25%

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 600.000 lei,
proiect POR,
2011, 21 luni (1
lună graţie)

NU

ROBOR1M + 3%

BCR

BCR

0,00

0,00

2.852.000
trageri în 2012

1.300.000
trageri în 2012
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11 luni

5 luni

1 lună
(31.05.2013)

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,5% flat
com.admin.:
0,03%
ROBOR3M +
2,75%
com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,4% flat

NU

2 finanţări
rambursabile:
1.UniCredit
Leasing
Corporation IFN
SA: 22.267,38
EUR, achiziţie

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

municipiuldragasani@
yahoo.com
www.primaria
dragasani.ro

neuromotorie de tip
ambulatoriu Drăgăşani
Tradiţie şi modernizare la
şcoala Tudor
Vladimirescu
Promovarea potenţialului
turistic al municipiului
Drăgăşani prin
organizarea Festivalului
anual al Vinului "Festivin
Nobiliar"
Reabilitarea Muzeului Viei
şi Vinului, monument
istoric în municipiul
Drăgăşani
Modernizarea
infrastructurii fizice a
serviciilor sociale în
municipiul Drăgăşani
POR
Modernizare drumuri
comunale l=6,5 km,
înfiinţare reţea de
canalizare şi staţie
epurare, înfiinţare centru
pentru asistenţă de tip
after school, reabilitare şi
dotare cămin cultural în
vederea promovării
patrimoniului cultural local
în com. Cojasca PNDR

5

COMUNA COJASCA
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
Str. Principală nr. 271.
Tel./Fax:
0245 - 671 565
primar@
primariacojasca.ro
www.primaria
cojasca.ro

6

COMUNA
BREZOAELE
JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA

Modernizare drumuri de
exploatare agricole în
com. Brezoaele PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

Finanţator
EUR

RON

Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
autoutilitară, 2009,
3 ani
2.BCR:
4.820.915,47 lei,
investiţii, 2007, 23
ani (3 ani graţie)

11,5%
1385/609492
/22.05.2012

Banca
Transilvania

1386/609872
/06.06.2012

Banca
Transilvania

0,00

1.000.000
trageri în 2012

0,00

600.000
trageri în 2012

3 luni

1 lună

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

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 1.500.000
lei, modernizare
drumuri comunale,
2007, 15 ani

11,5%
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3 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de finanţare

Finanţator
EUR

RON

Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Tel.: 0245 - 715 601
Fax: 0245 - 715 689
primaria_brezoaele@
yahoo.com
www.primaria
brezoaele.ro

7

COMUNA DORNEŞTI
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Cl. Cernăuţi FN,
CP 727210.
Tel./Fax:
0230 - 568 217
primariadornesti@
yahoo.com

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

Comisioane
com.gestiune:
0,1%

Proiect integrat cu 3
acţiuni de investiţii: Sistem
integrat de colectare şi
epurare ape uzate în com.
Dorneşti; Modernizare
drumuri vicinale în com.
Dorneşti; Achiziţionarea
unei autospeciale pentru
serviciul voluntar pentru
situaţii de urgenţă a com.
Dorneşti PNDR

ROBOR3M +
3,75%

1388/609919
/07.06.2012

BCR

0,00

3.800.000
trageri în 2012

3 luni

1 lună

com.analiză: 500
lei
com.acordare:
0,25% flat
com.ramb.anticip.:
2,5%, în cazul
ramb. din alte
surse

2 finanţări
rambursabile:
1.Erste Group
Bank AG: 590.000
EUR, Utilităţi şi
mediu (garantat
de stat), 2004, 25
ani (5 ani graţie)
2.BCR: 1.500.000
lei, modernizare
drumuri vicinale,
2007, 10 ani (3 ani
graţie)

12%

8

COMUNA POJEJENA
JUDEŢUL CARAŞSEVERIN
Com. Pojejena nr. 277.
Tel./Fax:
0255 - 544 355
primariapojejena@
yahoo.com

Valorificarea potenţialului
turistic din Clisura Dunării
- amenajare punct de
atracţie şi centru de
informare şi promovarea
turistică în com. Pojejena
PCT România - Serbia

TOTAL

1387/609949
/07.06.2012

Banca
Transilvania

0,00

2.427.732,56
trageri în 2012

0,00

14.110.742,96
trageri în 2012
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8 luni

1 lună

com.analiză: 1,5%
flat
com.gestiune:
0,1%
com.ramb.anticip.:
1% în cazul
preluării de către
altă bancă
com. de risc: 0,5%

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank:
200.000 lei,
investiţii, 2009, 7
ani

III.

Judeţ

Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate (sume care fie intră sub incidenţa
plafonului de trageri aprobat prin Legea nr. 291/2011 şi HG nr. 16/2012, fie sunt destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării de proiecte
care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană):

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Valoare
finanţare

Finanţator

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

Valuta
de
contract

Valoare solicitată pentru
2012
plafon
trageri

RON

2.000.000
785.028,34

pentru pre/
cofinanţare
fd.UE
1.500.000

ILFOV

O

OTOPENI

16.05.2012

04.08.2006

22.08.2006

BCR

73.200.000

RON

ALBA

J

ALBA

18.05.2012

16.12.2010

03.02.2011

CEC BANK

40.000.000

RON

5.000.000,00

MEHEDINŢI

C

JIANA

24.05.2012

16.07.2010

05.08.2010

BCR

1.571.694

RON

575.151,20
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Observaţii

dată limită de
tragere: 22.08.2013
rest de tras
POS Mediu
dată limită de
tragere: 02.02.2014
modificare Hot. CAÎL
nr. 2257/08.03.2012
(reducere trageri
2011, suplimentare
trageri 2012, de la
5.568.000 lei, din
care 568.000 lei pt.
fd. UE)
PNDR
dată limită de
tragere: 24.06.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1901/11.03.2011
(reducere trageri
2011, de la
1.571.694 lei la
996.542,80 lei,
introducere trageri
2012)

Judeţ

Categ.
UAT

Denumire
UAT

Dată
înregistrare
solicitare
iniţială şi
revenire(i),
la DGTDP

Contract de finanţare rambursabilă
Data
autorizării

Data
contractării

Finanţator

Valoare
finanţare

TOTAL SOLICITĂRI AUTORIZARE TRAGERI

SUCEAVA

M

VATRA
DORNEI

06.06.2012

16.12.2010

13.01.2011

Valuta
de
contract
RON

UNICREDIT

7.000.000

RON

Valoare solicitată pentru
2012
plafon
trageri
2.000.000

pentru pre/
cofinanţare
fd.UE

Observaţii

1.500.000

2.137.284,02

PHARE
dată limită de
tragere: 30.06.2012
modificare Hot. CAÎL
nr. 1854/14.01.2011
(reducere trageri
2011, de la
6.888.059 lei la
4.750.774,98 lei,
suplimentare
trageri 2012 de la
111.941 lei)

Judeţul Braşov a contractat de la BCR SA, în anul 2007, un împrumut în valoare de 21.061.200 lei, în baza Hotărârii CAÎL nr. 502/19.12.2006.
Ulterior, în anul 2010, împrumutul a fost suplimentat cu suma de 12.600.000 lei, până la valoarea de 33.661.200 lei, în baza Hotărârii CAÎL nr.
1696/10.09.2010, care prevedea şi utilizarea integrală a sumei de 12.600.000 lei în anul 2011.
Cu Cererea nr. 917/26.01.2012 pentru autorizarea efectuării de trageri din finanţarea rambursabilă în valoare de 33.661.200 lei, Judeţul Braşov
a solicitat CAÎL autorizarea efectuării de trageri în anul 2012 în valoare de 11.000.656,46 lei, în condiţiile în care suma trasă din împrumut, la
momentul cererii, era de 22.660.543,54 lei. Drept urmare, a fost emisă Hotărârea CAÎL nr. 2259/08.03.2012 pentru modificarea art. 2 din
Hotărârea CAÎL nr. 1696/10.09.2012, potrivit căreia din suma de 12.600.000 lei (de suplimentare a valorii iniţiale a împrumutului) se efectuează
trageri de: 1.599.343,54 lei în 2011 şi 11.000.656,46 lei în 2012.
Prin adresa nr. 917/25.05.2012, Consiliul Judeţean Braşov solicită modificarea Hotărârii CAÎL nr. 2259/08.03.2012 astfel încât autorizarea
tragerilor pentru anul 2012 să fie aferentă valorii integrale a împrumutului contractat de Judeţul Braşov de la BCR SA, de 33.661.200 lei, şi nu
doar valorii aferente suplimentării (12.600.000 lei), fiind prezentată următoarea utilizare anuală a împrumutului în valoare totală de 33.661.200 lei,
precum şi a sumelor rămase de tras:
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Anul
2007
2008
2009
2010
2011
Trageri efectuate
Rest de tras în 2012
Total împrumut

IV.

Trageri din împrumut,
Trageri din suma aferentă
înainte de suplimentare suplimentării împrumutului
(21.061.200 lei)
(12.600.000 lei)
10.863.646,97
9.458.286,19
338.610,38
0,00
0,00
2.000.000,00
20.660.543,54
2.000.000,00
400.656,46
10.600.000,00
21.061.200,00
12.600.000,00

Total trageri
10.863.646,97
9.458.286,19
338.610,38
0,00
2.000.000,00
22.660.543,54
11.000.656,46
33.661.200,00

Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale:

1. JUDEŢUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr. 2298/05.04.2011 a fost avizată contractarea de către Judeţul Bihor a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.000.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean “Reabilitarea şi modernizarea DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş,
km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km, judeţul Bihor”, derulată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2. În
baza acestei hotărâri, Judeţul Bihor a încheiat Contractul de credit nr. RQ11121749523088/11.04.2012 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 4918/27.04.2012, completată cu adresa nr.5936/24.05.2012, Consiliul Judeţean Bihor aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a
fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr. 97/26.04.2012 privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.111/2011
privind aprobarea contractării şi garantării unei linii de finanţare revolving de 15.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumutul menţionat, prin introducerea unor noi obiective şi redistribuirea sumelor între
obiectivele de investiţii. Structura listei de investiţii, cu defalcarea sumelor alocate din împrumut pentru fiecare investiţie, va fi următoarea:
1. Reabilitarea şi modernizarea DJ763 Sudrigiu-Pietroasa-Cabana Padiş, km 0+000-13+100 şi 19+650-35+100, L=28,550 km, judeţul Bihor,
proiect derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în valoare de 11.870.000 lei;
2. Reţea media transfrontalieră pentru canale de comunicare eficientă, în valoare 460.000 lei;
3. Program de cercetare în euroregiunea Hajdu Bihar-Bihor pentru cunoaşterea stării hidrogeologice a corpurilor de apă termală transfrontaliere,
proiect derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 1.160.000 lei;
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4. Platformă de C+D română-maghiară pentru susţinerea proiectelor de cercetare în domeniul Clădirilor Inteligente, proiect derulat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 150.000 lei;
5. Realizarea sistemului de conducte pentru apa pluvială pe teritoriul Oraşului Săcueni, proiect derulat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 100.000 lei;
6. Amenajarea infrastructurii de mediu din ariile protejate din Bihor şi Hajdu Bihar, proiect derulat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria-România 2007-2013, în valoare de 660.000 lei;
7. Proiect Călător prin Bihor, investiţie derulată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în valoare de 200.000 lei;
8. Centrul naţional de informare şi promovare turistică Bihor, proiect derulat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, în
valoare de 400.000 lei.
Lista de obiective sus-menţionată, notificată CAÎL, include şi obiectivul de investiţii Reţea media transfrontalieră pentru canale de comunicare
eficientă, în valoare 460.000 lei, pentru care nu a fost încă semnat contractul de finanţare cu autoritatea de management.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. COMUNA ZAGON, JUDEŢUL COVASNA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 2129/24.11.2011 a fost avizată contractarea de către Comuna Zagon a unei finanţări rambursabile, în valoare de
530.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii cu clasele I-VIII Mikes Kelemen din
comuna Zagon, judeţul Covasna”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârii CAÎL
menţionate, Comuna Zagon a încheiat Contractul de credit nr.RQ 11128301517846/19.12.2011 cu CEC Bank S.A..
Cu Notificarea nr.3369/15.05.2012, Primăria Comunei Zagon aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată HCL nr.31/09.05.2012, prin care
a fost aprobată amânarea rambursării ratelor de capital şi a plăţii dobanzilor aferente creditului contractat de la CEC Bank S.A., până la data de
30.08.2012. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Zagon a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 31/09.05.2012 cu privire la amânarea rambursării creditului şi a dobânzilor aferente angajate de comuna
Zagon în baza Contractului încheiat cu CEC Bank S.A., prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de rambursare până la data de
30.08.2012;
• proiectul actului adiţional la Contractul de credit nr. RQ 11128301517846/19.12.2011, încheiat cu CEC Bank SA.
3. ORAŞUL SLĂNIC MOLDOVA, JUDEŢUL BACĂU
Prin Hotărârea CAÎL nr. 1820/16.12.2010 a fost avizată contractarea de către Oraşul Slănic Moldova a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.290.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană. În baza hotărârii CAÎL menţionate, Oraşul Slănic Moldova a încheiat Contractul de credit nr. 47/22.12.2010 cu Banca Comercială
Intesa Sanpaolo România S.A..
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Cu Notificarea nr. 5631/17.05.2012, Primăria Oraşului Slănic Moldova aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată HCL nr. 19/16.03.2012,
prin care a fost aprobată amânarea scadenţei împrumutului contractat de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., până la data de
21.08.2012. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Oraşului Slănic Moldova a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 19/16.03.2012 privind aprobarea solicitării amânării scadenţei finale la plata creditului în sumă de 704.063,59
lei contractat cu Banca Comercială INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A., cu 5 luni, adică până la data de 21.08.2012, prin care au fost aprobate
atât prelungirea perioadei de rambursare până la data de 21.08.2012, cât şi proiectul actului adiţional la contractul de credit menţionat;
• proiectul Actului adiţional nr. 2 la Contractul de credit nr. 47/ 22.12.2010 dintre Oraşul Slănic Moldova şi Banca Comercială Intesa Sanpaolo
România S.A..
4. JUDEŢUL BRAŞOV
Prin Hotărârea CAÎL nr.1393/26.10.2009 a fost avizată contractarea de către Judeţul Braşov a unei finanţări rambursabile, în valoare de
14.000.000 euro, pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”. În baza acestei hotărâri,
Judeţul Braşov a încheiat Contractul de credit nr.DM nr.53/14.10.2009 cu BCR SA.
Cu Notificarea nr. 5822/24.05.2012, Consiliul Judeţean Braşov aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Judeţean
Braşov nr. 44/03.02.2012 privind aprobarea bugetului creditelor externe şi interne pe anul 2012, ca urmare a necesităţii alocării sumei de
4.858.558,77 euro, necesare exproprierii imobilelor care constituie coridorul de expropriere a lucrărilor de utilitate publică de interes judeţean
Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav, etapele I şi II-III. Totodată, Consiliul Judeţean Braşov prezintă şi copia Hotărârii Consilului Judeţean
Braşov nr. 520/08.12.2011 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv, la care a fost anexată şi copia devizului
general cu sumele alocate pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
5. COMUNA AFUMAŢI, JUDEŢUL ILFOV
În baza Hotărârii CAÎL nr. 2064/09.09.2011, Comuna Afumaţi a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 27.500.000 lei de la Banca
Comercială Română S.A., destinată realizării unor obiective de investiţii publice de interes local. Conform Hotărârii CAÎL nr. 2191/20.12.2011,
Comuna Afumaţi utilizează finanţarea rambursabilă după cum urmează:
- în anul 2011: 4.000.000 lei;
- în anul 2012: 23.500.000 lei.
Cu Notificarea nr. 6816/21.05.2012, Comuna Afumaţi aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40/17.05.2012 a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii prin înlocuirea unora dintre cele care au stat la baza obţinerii avizului CAÎL şi realocarea
sumelor între obiectivele ce se vor realiza din finanţarea rambursabilă. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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6. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREŞTI
În baza Hotărârii CAÎL nr. 2282/08.03.2012, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 235.000.000
lei de la Banca Comercială Română S.A, destinată realizării unor obiective de investiţii, care va fi utilizată după cum urmează:
- în anul 2012: 32.387.266,74 lei;
- în anul 2013: 117.751.733,26 lei;
- în anul 2014: 78.334.000,00 lei;
- în anul 2015: 6.527.000,00 lei.
Cu Notificarea nr. 4610/05.06.2012, Primăria Sectorului 3 Bucureşti aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea nr. 41/09.05.2012,
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti a decis modificarea listei obiectivelor de investiţii prin eliminarea unuia dintre cele care au stat la baza
obţinerii avizului CAÎL şi realocarea sumelor între obiectivele ce se vor realiza din finanţarea rambursabilă, astfel încât să fie majorată cu suma
de 31.028.440 lei valoarea alocată reabilitării termice a unor blocuri de locuinţe. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
V.

DIVERSE

Solicitarea Comunei Baloteşti, judeţul Ilfov
În data de 11.05.2012, Comuna Baloteşti a transmis Cererea nr. 74114 pentru autorizarea contractării unui împrumut intern în valoare de
26.000.000 lei, prin care a solicitat CAÎL autorizarea contractării finanţării rambursabile prezentate în tabelul următor. Finanţarea rambursabilă
nu este destinată prefinanţării sau cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar plafonul de
contractare în sumă de 900 milioane lei, aprobat pentru anul 2012 prin Legea nr. 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar aplicabile până la 1 ianuarie 2014, în limita căruia pot fi contractate finanţări rambursabile de către unităţile
administrativ-teritoriale, a fost angajat integral în şedinţa din data de 08 martie a.c. De aceea, urmare deciziei CAÎL de a fi restituite
documentaţiile primite ulterior datei de 08.03.2012, depuse de unităţile administrativ-teritoriale care solicită obţinerea avizului CAÎL pentru
contractarea de finanţări rambursabile care intră sub incidenţa plafonului de contractare aprobat prin Legea nr. 291/2011, cu adresa nr.
609203/16.05.2012 a fost restituită copia documentaţiei transmise de Comuna Baloteşti.
Însă, în data de 23.05.2012, Comuna Baloteşti a retransmis, prin registratura MFP, cu nr. 81599, cel de-al doilea exemplar al documentaţiei
transmisă iniţial pentru a solicita avizul CAÎL pentru contractarea finanţării rambursabile în valoare de 26.000.000 lei. În adresa de înaintare,
Primăria Comunei Baloteşti apreciază că e o situaţie de vid legislativ în ceea ce priveşte măsurile care se impun faţă de unităţile administrativteritoriale solicitante, în situaţia în care plafonul de contractare aferent anului 2012 este angajat integral. De asemenea, primăria precizează că
operatorul economic care a adjudecat procedura de atribuire a contractului de Servicii de contractare a unui credit în vederea asigurării finanţării
unor obiective de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunei Baloteşti a prelungit valabilitatea ofertei până la 31.12.2012.
Primăria Comunei Baloteşti solicită soluţionarea cererii sale, în cursul anului 2012, imediat ce CAÎL va constata „eventuale disponibilizări în

pagina 10 din 11

cadrul plafonului de contractare pentru anul 2012 (ocazionate de posibile renunţări de a mai contracta sau chiar contractări parţiale faţă de
valorile prevăzute iniţial de solicitanţii avizaţi pentru contractare în cursul acestui an de către CAÎL)”.

Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA BALOTEŞTI
JUDEŢUL ILFOV
Sat Săftica, Calea
Bucureşti nr. 89.
Tel.: 021 - 351 10 92
Fax: 021 - 352 18 85
www.primaria
balotesti.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Protecţia resurselor de
apă, sisteme integrate de
alim. cu apă, staţii de
tratare, canalizare şi staţii
de epurare
Construcţie sistem
integrat de canalizare
vacumatică în com.
Baloteşti
Modernizare sistem rutier
în satul Dumbrăveni
Extindere sistem de alim.
cu apă în com. Baloteşti
Reabilitare termică blocuri

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare

Finanţator
EUR

RON

Perioada
de graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Comisioane

ROBOR6M +
3%
1378/609203
/11.05.2012
retransmisă
609203/
24.05.2012

CEC BANK

0,00
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26.000.000
trageri în
2012:
20.000.000
2013:
6.000.000

2 ani

18 ani

com.admin.:
0,9% flat
com.rescadenţare/
reeşalonare:
0,7%
com.refin.: 3%

o finanţare
rambursabilă:
BCR: 5.000.000 lei,
investiţii, 2005, 10
ani

