
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 07 februarie 2018, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2018 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2018 – 2020:

Conform dispozițiilor  art.  3 alin. (2)-(3) din  Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi  în cadrul  fiscal-
bugetar  pe anul 2018,  în  anul 2018, plafoanele privind finanţările  rambursabile  care pot  fi  contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază
de fonduri  externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și  nici  pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri  externe
nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020,
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, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2018,
2019 și 2020. 

În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:
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Anul
Limite

contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare

(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2) 

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri

(% din limită)

Trageri
reautorizate în

anul curent
(mil. lei) 2)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2018 1.200,00            0,00 1.200,00 1.200,00    1.200,00        0,00   100,00 6,44 5,36 198,59

2019 1.200,00 1.200,00       337,77    862,23     28,15     0,00

2020 1.200,00 1.200,00         54,10 1.145,90       4,51     0,00

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017; 
2) Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri
UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017),
elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018. Echivalentul în lei al finanţărilor
rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) s-a calculat pe baza mediilor
anuale ale cursurilor  de schimb aferente anilor  2018 (4,59 lei/euro,  3,82 lei/dolar),  2019 (4,58 lei/euro,  3,82 lei/dolar)  și  2020 (4,56 lei/euro,  3,80 lei/dolar),  conform
prognozei de iarnă 2018 (2 februarie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.   

În Anexa nr. 1 este prezentată situația detaliată pe ani și unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a tragerilor autorizate de CAÎL pentru
perioada 2018 – 2021. Iar în Anexa nr. 2 este prezentată situația comparativă a tragerilor autorizate pentru a fi efectuate în anul 2017 și a
celor efectuate în anul 2017.  
 
II.  Analiza  următoarei  cereri  pentru  autorizarea  contractării  unei  finanţări  rambursabile  interne,  destinată  asigurării
prefinanţării/cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

ORAȘUL
NEGRU VODĂ
JUDEŢUL CON-

STANȚA
Șos. Mangaliei nr.
13, CP 905800.

Tel.: 0241 - 780 195

Creșterea accesibilității la
TEN-T în zona de 
frontieră Negru Vodă - 
General Toshevo
Program INTERREG VA 
România - Bulgaria 

3839/583118/
08.01.2018
completări
583421/

16.01.2018,
583874/

30.01.2018,

CEC 
BANK

0,00 22.221.000
trageri în:

2018:
4.185.249

2019:
8.501.560

2020:

6 luni 42
luni

ROBOR3M + 2%

com.rescadențare/ 
restructurare/ 
reeșalonare: 0,7%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 
11.250.000 lei, 
proiect FEN, 2015, 3 
ani (8 luni)
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Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Fax: 0241 - 780 948
primarianegruvo-
da@yahoo.com

www.primaria-ne-
gruvoda.ro

05.02.2018 9.534.191

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 3.
În Anexa nr. 4 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor
locale.

IV. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:

1. JUDEȚUL CLUJ

Prin Hotărârile CAÎL nr. 5022/13.12.2016 și nr. 5061/11.04.2017, Judeţul Cluj a fost autorizat să contracteze câte o finanţare rambursabilă în
valoare de 100.000000 lei fiecare, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârilor CAÎL menționate, Județul Cluj,
prin Consiliul Județean Cluj, a contractat o finanțare rambursabilă în valoare totală de 200.000.000 lei de la CEC BANK.
Cu Notificarea nr. 3489/02.02.2018, Consiliul Județean Cluj aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCJ nr. 21/31.01.2018 pentru modificarea HCJ nr.
200/2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei în vederea finanțării
unor obiective de interes public județean, cu modificările ulterioare, a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din
împrumutul sus-menționat, prin renunțarea la finanțarea unor obiective de investiții și realocarea sumelor alocate pe obiective de investiții în
vederea introducerii unor obiective de investiții noi. Printre acestea se numără și un proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile
de la Uniunea Europeană, denumit „Fazarea proiectului Sistem de management Integrat al deșeurilor în județul Cluj”, Contract de finanțare nr.
91/24.07.2017. În urma acestei notificări, lista obiectivelor de investiții de finanțat în baza fiecăreia dintre cele două hotărâri CAÎL (Hotărârea nr.
5022/2016, respectiv Hotărârea ne. 5061/2017) sunt următoarele:

− DJ 107M Luna de Sus–Băișoara–Buru– lim. Jud. Alba 0+000 – 42+000: 24.156.831,94 lei;
− DJ 109A Chinteni–Vutureni–Recea Cristur–Dealu Jurcii 10+200–48+500: 21.186.745,61 lei;
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− DJ 150 Viișoara-Ceanu Mare-Frata-Mociu 0+600 – 40+300: 25.630.177,95 lei;
− DJ 107L Petrești – Lita 14+900 – 30+950: 4.038.592,13 lei;
− DJ 107R Muntele Băișorii-Muntele Mare 47+350 – 58+650: 6.831.937 lei;
− DJ 108B lim. Jud. Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului 21+200 – 44+000: 6.285.423,62 lei;
− DJ 161B Turda-Bogata-Călărași 30+647 – 40+647: 518.584,80 lei;
− DJ 161H DN16-Suatu 0+000 – 4+000: 515.926,73 lei;
− DJ 109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C 26+880 – 32+050: 130.296,90 lei;
− DJ 151C lim. Jud. Mureș-Tritenii de Jos 12+500 – 22+700: 7.119.998,40 lei;
− DJ107P Gilău (DN1)-Someșu Rece-Mărișel-DN1R 0+000 – 44+260: 3.585.484,92 lei;
− DJ107P Gilău (DN1)-Someșu Rece-Mărișel-DN1R 0+000 – 44+260: 21.911.090,15 lei;
− DJ 161C Iclod-Aluniș 0+000 – 10+300: 6.802.352,59 lei;
− DJ 161A Iuriu de Câmpie-Ceanu Mare 22+610 – 29+800: 8.004.855,05 lei;
− DJ 161C Aluniș-Corneni 10+300 – 13+000: 2.040.866,65 lei;
− DJ 108N Arghireșu-lim. Jud. Sălaj 0+000 – 2+800: 2.025.857,27 lei;
− DJ 103H Săcuieu – DJ108C 12+250 – 19+250: 5.728.468,05 lei;
− Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Cluj: 37.976.184,40 lei;
− Lucrări de asigurare a stabilității versantului nordic al Dealului Hoia pentru implementarea proiectului „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom

1 – Edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură”: 15.510.325,84 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

2. COMUNA CIULNIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA

În baza prevederilor art. 1 din OUG nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, Comuna Ciulnița a contractat un împrumut din
venituri  din  privatizare,  în  valoare  de  1.308.248  lei,  destinat  finanțării  cheltuielilor  necesare  finalizării  proiectului  „Amenajare  drumuri  de
exploatare și varianta ocolitoare în comuna Ciulnița”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Menționăm
că suma de 1.308.248 lei a fost virată Comunei Ciulnița în data de 06.10.2017, în baza Convenției nr. 572802/04.10.2017, încheiată cu MFP.

Cu adresa înregistrată cu nr. 583716/23.01.2018 la Direcția generală de trezorerie și datorie publică din MFP, Primăria Comunei Ciulnița
solicită avizul favorabil al CAÎL pentru utilizarea sumei de 1.078.071 lei, rămasă neutilizată din împrumut, pentru următoarele proiecte: 
1.  Școala pentru viață;
2.  Modernizare sistem centralizat de alimentare cu apă și extindere canalizare comuna Ciulnița, județul Ialomița;
3.  Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în sat Ciulnița, comuna Ciulnița.
Precizăm că  în  actele  normative  în  baza cărora  a  fost  acordat  împrumutul  Comunei  Ciulnița  nu este  reglementat  un  mecanism privind
posibilitatea de modificare a listei obiectivelor de investiții,  prin redistribuire sau introducerea unor noi obiective. Drept urmare, împrumutul
trebuie folosit exact în scopul pentru care a fost contractat, orice sumă rămasă neutilizată urmând a fi returnată Ministerului Finanțelor Publice.
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Finalizarea obiectivelor de investiții sus-menționate se poate face, pe lângă veniturile proprii ale bugetului local al Comunei Ciulnița, din surse
atrase, respectiv împrumuturi contractate de pe piața financiar-bancară, în condițiile legii.
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