COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de10octombrie2017, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2017 – 2019:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2017, în anul 2017, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativteritoriale, 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 şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea
limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de
CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 –
2019:

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

1.200,00
497,54
1.200,00
702,46
2017
1.200,00
1.200,00
2018
1.200,00
1.200,00
2019
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
1.011,48
5,20

0,00
188,52
1.194,80

100,00
84,29
0,43

2)

Trageri
reautorizate în
anul curent
2)
(mil. lei)
143,47

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
353,19
435,81
166,50
0,00

echivalentul în lei al finanţărilor rambursabileși tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor
2017 (4,56lei/euro, 4,07lei/dolar), 2018 (4,55 lei/euro, 4,14 lei/dolar) și 2019 (4,54 lei/euro, 4,13 lei/dolar), conform prognozei preliminare de toamnă2017 (septembrie 2017),
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elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.

II. Analiza cererilorpentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în Anexa nr. 1.
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexa nr. 2.
IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

MUNICIPIUL
SLATINA
JUDEŢUL OLT
Str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1,
CP 230080.
Tel.: 0249 - 411 070
Fax: 0249 - 414 004
office@primariaslati
na.ro
www.primariaslatina
.ro

Sală de sport
multifuncțională cu
3000 de locuri structură preluată,
str. Crișan nr. 33,
municipiul Slatina
Sprijinirea investițiilor
în eficiență
energetică a
blocurilor de locuințe
din municipiul Slatina
pentru familii cu un
venit mediu sub 350
euro/lună (VI)
Sprijinirea investițiilor
în eficiență
energetică a
blocurilor de locuințe
din municipiul Slatina
pentru familii cu un

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR1M +
0,64%
3762/572376/
15.09.2017
completări
572879/
29.09.2017,
06.10.2017

45.000.000
CEC
BANK

0,00

trageri în:
2017:
10.000.000
2018:
35.000.000
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24
luni

96 luni

com.reanaliză:
0,5% flat
com.acordare:
0,05% flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75% flat
com.rescadențare
/ reeșalonare/
restructurare:
0,7%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

3 finanţări
rambursabile directe:
1.Raiffeisen Bank:
67.000.000 lei, investiţii,
2005, 22 ani (2 ani
graţie)
2.BCR: 45.000.000 lei,
investiţii, 2010, 15 ani (1
an graţie)
3.Unicredit Bank:
20.000.000 lei,
refinanțare credit BCR,
2014, 7 ani (2 ani graţie)
o garanție:
BRD-GSG: 13.525.701
lei, investiţii, garantat
Compania de Apă Olt,
2012, 12 ani (2 ani
graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

venit mediu sub 350
euro/lună (X)
Sprijinirea investițiilor
în eficiență
energetică a
blocurilor de locuințe
din municipiul Slatina
pentru familii cu un
venit mediu sub 150
euro/lună (II)
Sprijinirea investițiilor
în eficiență
energetică a
blocurilor de locuințe
din municipiul Slatina
pentru familii cu un
venit mediu sub 150
euro/lună (V)
Sprijinirea investițiilor
în eficiență
energetică a
blocurilor de locuințe
din municipiul Slatina
pentru familii cu un
venit mediu sub 350
euro/lună (VII)
Construire sala sport
Școala gimnazială
Vlaicu Vodă din
municipiul Slatina
Achiziționare și
montare containere
îngropate pentru
colectarea selectivă a
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RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

1

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

deșeurilor
Extindere sistem de
supraveghere video
în municipiul Slatina
Extindere clădiri
Colegiul Național Ion
Minulescu
Sistem de irigații
zonă club nautic
Modernizare
infrastructură rutieră
existentă în
municipiul Slatina (bdul Sfântul
Constantin
Brâncoveanu, str.
Pitești, str. Oituz)
1

Pentru obiectivul de investiții „Achiziționare și montare containere îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor”, înscris la pct.8 din Anexa la HCL
nr.233/29.08.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 45.000.000 lei, completată prin HCL nr.252/26.09.2017, Municipiul
Slatina a prezentat:
•Referatulprin care se propune inițierea procedurii de atribuire a acordului–cadru pentru furnizarea și montarea containerelor îngropate pentru colectare deșeuri
menajere și a utilajului de spălare a acestora;
•HCL nr.75/30.03.2017 referitor la: „aprobare buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2017; aprobare program obiective de investiții pentru anul 2017; aprobare
program de dotări pe anul 2017; aprobare repartizare excedent an precedent în vederea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local pe anul
2017; aprobare program obiective de investiții la unitățile de învățământ pentru anul 2017; aprobare fișe ale obiectivelor de investiții”. Conform prevederilor art.2 din
această hotărâre, s-a aprobat programul obiectivelor de investiții pentru anul 2017, finanțate din bugetul local, pentru activitatea proprie Primăriei Municipiului Slatina,
fiind cuprins și obiectivul de investiții „Acord – cadru achiziționare și montare containere îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor”. Totodată, potrivit
art.6, s-a aprobat fișa obiectivului de investiții menționat mai sus.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA JIDVEI
JUDEŢUL ALBA
Str. Perilor nr. 15.
Tel.: 0258 - 881 270
Fax: 0258 - 881 317
primariajidvei@yaho
o.com

Finanțare executare
obiective de
investiții:
- Reabilitare cămin
cultural Balcaciu
(589.000 lei)
- Amenajare rigole și
podețe în sat Feisa
(405.000 lei)
- Asfaltare străzi sat
Căpîlna, com. Jidvei
(467.000 lei)
Refinanțare datorie
publică locală
decurgând din
contractul de credit
nr.ALB2/21/18.10.20
11, încheiat cu
UniCredit Bank (sold
la 19.09.2017:
1.981.324,23 lei)

Data
depunerii
documentaţiei

3764/572434/
18.09.2017
completări
573036/
04.10.2017,
09.10.2017

Finanţator
EUR

EXIMBANK

0,00

RON

3.442.324,23
2
din care
1.981.324,23
pentru
refinanțare
datorie
publică
locală

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 1%
12
luni

168
luni

com.acordare:
0,2% flat

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

o finanţare
rambursabilă:
UniCredit Bank:
3.500.000 lei, investiţii,
2011, 11 ani (1 an
graţie)

trageri în
2017

2

Cu Cererea nr.6289/15.09.2017, modificată cu nr.6289/15.09.2017, Comuna Jidvei solicită autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 3.442.324,23
lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale ce decurge din Contractul de credit ALB2/21/2011/18.10.2011, în valoare de 1.981.324,23 lei și pentru realizarea obiectivelor
de investiții:
Reabilitare cămin cultural Balcaciu, în valoare de 589.000 lei;
Amenajare rigole și podețe Feisa, în valoare de 405.000 lei;
Asfaltare străzi comuna Jidvei-sat Căpîlna de Jos, în valoare de 467.000 lei.
Conform Anexei nr.5-Devizul general aprobat prin HCL nr.32/15.04.2016 privind aprobarea lucrării „Amenajare rigole și podețe Feisa”, valoarea investiției este de 404.840
lei. Astfel, valoarea aprobată prin HCL 32/2016 este mai mică decât cea aprobată prin HCL nr.89/15.09.2017 pentru modificarea și completarea art.2 din HCL
nr.70/30.06.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea refinanțării împrumutului contractat de la UniCredit Bank S.A. în baza
contractului de credit nr.ALB/21/2011 din data de 18.10.2011 pentru reabilitarea unor investiții publice de interes local în valoare de 3.500.000 lei, respectiv de 405.000 lei.
Prin urmare, valoarea finanțării rambursabile care poate fi autorizată se diminuează la 3.442.164,23 lei.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

MUNICIPIUL
3
PLOIEŞTI
JUDEŢUL
PRAHOVA
B-dul Republicii nr.
2, CP 100066.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

Construire Piață
Centrală
Agroalimentară
(10.000.000 lei)
Blocuri locuințe
sociale Cartier
Libertății, Ans. 9 Mai
Ploiești (9.841.130
lei)
Extindere rețele
subterane în
municipiul Ploiești:
Etapa I; Modernizare
străzi zona Buna
Vestire, inclusiv
canalizare; Extindere
rețea canalizare
Cartier Mimiu;
Extindere rețea

Data
depunerii
documentaţiei

3765/572437/
18.09.2017
completări
573116/
06.10.2017,
09.10.2017

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

71.219.060
EXIMBANK

0,00

3

trageri în
2018

36
luni

120
luni

ROBOR6M + 0,7%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

5 finanţări
rambursabile:
1.Alpha Bank:
66.285.128,5 lei,
investiţii, 2005, 13 ani (3
ani graţie)
2.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007, 14
ani (3 ani graţie)
3.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani (2
ani graţie)
4.CEC Bank:
79.000.000 lei, proiecte
FEN, 2014, 15 ani (3 ani
graţie)
5.EXIMBANK:
78.780.940 lei, investiții,

PrinHotărâreaCAÎLnr.4880/26.05.2016 s-a autorizat contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 78.780.940 lei, pentru
realizarea unor investiţii publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013, din cei 150.000.000 lei solicitați inițial.
Ulterior, Municipiul Ploiești a încheiat cu EximBank SA, Contractul de credit Nr.5 – APH din data de 30.05.2016, în valoare de 150.000.000 lei.La Cap.2-Obiectul
contractului, la punctul 2.2, alineatul 2, se menționează următoarele: „Utilizările din plafonul disponibil se vor efectua în tranșe după obținerea Avizului Comisiei de
Autorizare a Împrumuturilor Locale(CAIL) pentru fiecare tranșă, din care suma de 78.780.940 lei va fi utilizată pentru finanțarea proiectelor din fonduri europene, în anul
2016”.Prin Actul adițional nr.1/04.01.2017 la Contractul de credit sus-menționat, prevederile de la punctul 2.2, alineatul 2 al Cap.2 se modifică și se completează astfel:
„Utilizările din plafonul disponibil se vor efectua după obținerea Avizului Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale(CAIL)”.
Prin adresa nr.20049/15.09.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 63.747/18.09.2017, Municipiul Ploiești a depus documentația prin care solicită
autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne care reprezintă diferența rămasă, în valoare de 71.219.060 lei, pentru investiții publice de interes local.Pentru
autorizarea contractării finanțării rambursabile în valoare de 71.219.060 lei, Municipiul Ploiești a prezentat în documentația transmisă: H.C.L. nr.33/29.01.2016 privind
aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, modificată prin H.C.L. nr.153/10.05.2016 și H.C.L. nr.295/30.08.2017 privind aprobarea
rectificării Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la EximBank.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

canalizare Cartier
Rafov II; Extindere
rețea canalizare și
racorduri în Cartier
Ploiești Vest - Mitică
Apostol și sistem de
stocare și evacuare a
apelor uzate din
cartier în colectorul
public din Bdul
Petrolul; Extindere
rețele inclusiv
racorduri în Cartier
Albert (33.166.510
lei)
Modernizare
instalație de colectare
și epurare a apelor
uzate în municipiul
Ploiești (10.000.000
lei)
Creare pasaj de
trecere între str.
Depoului și str.
Mimiului (Podul de
lemn) (8.211.420 lei)

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

2016, 13 ani (3 ani
graţie)

pagina 7 din 12

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

4

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA GURA
RÂULUI
JUDEŢUL SIBIU
Str. Principală nr.
566, CP 577095.
Tel.: 0269 - 572 001
Fax: 0269 - 572 101
primariagurariului@
yahoo.ro
www.primariagurari
ului.ro

Extindere rețele de
apă și canalizare și
extinderea stației de
epurare în com. Gura
Râului, jud. Sibiu
PNDR (1.700.000 lei)
Rețele hidroedilitare
com. Gura Râului,
jud. Sibiu
Reabilitarea și
modernizarea
sistemului de iluminat
public în comuna
Gura Râului pentru
anul 2017
Construire grădiniță
în comuna Gura
Râului - Investiție de
finalizat (inclusiv
dotări) pentru anii
2017-2019
Modernizare străzi în
com. Gura Râului
Modernizare drumuri
de exploatație
agricolă în com. Gura
Râului jud. Sibiu

Data
depunerii
documentaţiei

3767/572543/
4
20.09.2017
completări
573182/
09.10.2017

Finanţator
EUR

CEC
BANK

0,00

RON

5.500.000,
din care
1.700.000
pentru
proiect FEN
trageri în
2018

4

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M + 0,9%
12
luni

168
luni

com.rescadențare
/ reeșalonare:
0,7%

NU

Comuna Gura Râului a fost sesizată de secretariatul CAÎL că în preambulul HCL nr.40/16.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 5.500.000 lei se face referire la art.942 din Codul Civil (referitor la contracte sau convenții), articol care nu mai corespunde după renumerotarea articolelor
Codului, cel corect fiind art.1166. Prefectura Județului Sibiu a solicitat ca această corecție să se facă printr-o Hotărâre de modificare a HCL nr. 40/2017. În acest context, a
fost solicitată și cuprinderea alocării sumelor din credit pentru fiecare din obiectivele de investiții în Anexa la HCL nr. 40/2017, așa cum figurează în Cererea de autorizare a
contractării finanțării rambursabile. Precizăm că lista cu obiectivele de investiții de realizat din finanțarea rambursabilă a fost aprobată de Consiliul Local prin Anexa la HCL
nr. 40/2017. Primăria Gura Râului a transmis proiectul de modificare al HCL nr. 40/2017, Consiliul Local urmând a se întruni în ședință extraordinară în data de 13.10.2017.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

5

COMUNA BĂLEȘTI
JUDEŢUL GORJ
Sat Bălești nr. 229.
Tel./Fax:
0253 - 220 038
primariabalesti@ya
hoo.com

6

ORAȘUL
FLĂMÂNZI
JUDEŢUL
BOTOȘANI
Str. Dumitru Iov nr.
284.
Tel.: 0231 - 552 351
Fax: 0231 - 552 626

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Extindere canalizare
Linia II GurguleuBălești
Reabilitare PTA
20/0,4 KV și
extindere rețea joasă
tensiune zona
strămutați Bălești
Îmbunătățirea
sistemului rutier pe
drumurile comunale
și stradale Bălești
Alimentare cu apă
satele Cornești,
Găvănești, Stolojani,
Tălpășești și Rasova,
com. Bălești remedieri la lucrări
executate conform
expertiză tehnică
Îmbunătățirea
scurgerii apelor
pluviale pe DN 67 trotuare, șanțuri de
pământ, podețe
tubulare
Reabilitare Centrul
Civic (Esplanada) și
întreținere străzi Ansamblul de
Locuințe Flămânzi,
oraș Flămânzi, jud.
Botoșani, varianta cu
asfalt

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ROBOR3M + 1,1%
3769/572634/
22.09.2017
completări
572974/
03.10.2017,
06.10.2017

1.600.000
CEC
BANK

trageri în:
2017:
900.000
2018:
700.000

0,00

3 luni

57 luni

ROBOR3M + 1%

1.500.000
3770/572664/
25.09.2017
completări
572664/
02.10.2017

CEC
BANK

0,00
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trageri în:
2017:
250.000
2018:
750.000
2019:

com.acordare:
0,1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare
/ reeșalonare/
restructurare:
0,7%

24
luni

96 luni

com.reanaliză:
0,5% flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75% flat
com.rescadențare

NU

5 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 240.237,70
EUR, proiecte PHARE,
2009, 15 ani (3 ani
grație)
2.BCR: 3.000.000 lei,
proiecte POR, 2011, 2

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

orasflaminzi@yahoo
.com
www.primariaflaman
zi.ro

7

ORAȘUL CÎMPENI
JUDEŢUL ALBA
Str. Avram Iancu nr.
5.
Tel./Fax:
0258 – 771 215
primaria_cimpeni@
yahoo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Înființare sistem de
distribuție gaze
naturale în Oraș
Flămânzi, jud.
Botoșani

Achiziționarea unui
camion 6x6 cu benă
trilaterală, cu sărăriță
și plug+montaj
leasing financiar

500.000

3771/572840/
28.09.2017

Țiriac
Leasing
IFN SA

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ani (23 luni graţie)
3.CEC Bank: 1.500.000
lei, proiecte POR, 2013,
10 ani (2 ani grație)
4.CEC Bank: 1.000.000
lei, proiecte POR, 2015,
10 ani (2 ani grație)
5.MFP: 705.000 lei,
cofin. proiecte FEN OUG 8/2016, 2016, 10
ani

5%
0,00

trageri
în 2017

din care
1.981.324,23

pentru
refin.DPL
141.610
trageri
în 2017

Rata dobânzii

/ reeșalonare/
restructurare:
0,7%

141.610

128.261.384,
23

TOTAL

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

1.700.000

pentru
proiect
FEN
trageri în:
2017:
14.592.324,2
3

din care

pagina 10 din 12

-

60 luni

com.acordare:
0,7%

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

1.981.324,23

pentru
refin.DPL
2018:
113.169.060

din care
1.700.000
pentru
proiect FEN
2019:
500.000

V. Analiza notificărilorprimitedin partea următoarelorunități administrativ-teritoriale:
1. JUDEȚULCĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr.3670/11.08.2014a fost avizată contractarea de către Județul Călărași a unei finanţări rambursabile, în valoare de
17.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.În baza acestei hotărâri, Județul Călărași a încheiat cu CEC
BANK S.A. contractul de credit de investiții nr.RQ14081200713338/02.09.2014.
Cu Notificarea nr.13630/31.08.2017, Județul Călărași aduce la conștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea nr.161/30.08.2017 prin care
Consiliul Județean Călărași a aprobat prelungirea perioadei de tragere până la data de 01.09.2018, aferentă creditului bancar în valoare de
17.000.000 lei, contractat de la CEC Bank SA.În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Călărași a prezentat:
• Hotărârea Consiliului Județean nr.161/30.08.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.6/2014 privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei;
• Hotărârea Consiliului Județean nr.132/27.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.6/2014 pentru aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei;
• Hotărârea Consiliului Județean nr.80/09.07.2014 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
17.000.000 lei;
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• Hotărârea Consiliului Județean nr.6/30.01.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
17.000.000 lei;
• proiectul actului adițional nr.3 la contractul de credit nr.RQ14081200713338/02.09.2014.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
2. ORAȘUL BALȘ, JUDEȚULOLT
Prin Hotărârea CAÎL nr.4830/02.03.2016a fost avizată contractarea de către Orașul Balșa unei finanţări rambursabile interne, în valoare de
7.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, conform H.C.L. nr.94/23.07.2015:
• Modernizare și reabilitare străzi în orașul Balș, județul Olt;
• Construire adăpost câini fără stăpân, oraș Balș, județul Olt;
• Construire șarpantă clădire Colegiul Tehnic Balș, oraș Balș, județul Olt.
În baza hotărârii CAÎLmenționate, Orașul Balș a încheiat cu EximBank S.A., Contractul de credit nr.2 – ACR din data de 11.03.2016.
Cu adresa nr.17825/26.09.2017, Orașul Balș aduce la cunoștința CAÎL că, în urma derulării obiectivelor de investiții menționate mai sus, s-au
înregistrat economii în sumă de 1.845.595 lei. Totodată, Orașul Balș notifică adoptarea H.C.L. nr.70/28.09.2017 referitoare la: aprobare alocare
sume din împrumutul în valoare de 7.000.000 lei contractat de Primăria Balș, pentru obiective de investiții din orașul Balș, prin cares-a
suplimentat lista inițială de investiții cu 4 obiective noi de investiții, care vor fi finanțate din economiile realizate, după cum urmează:
• Modernizare strada Depozitelor, oraș Balș, județul Olt (532.021 lei);
• Reabilitare alei carosabile zona Monument – Turnuri (530.820 lei);
• Amenajare cimitir strada Depozitelor(524.600 lei);
• Dotări pentru obiectivul de investiții „Adăpost câini fără stăpân” (68.000 lei).
În acest sens, conform prevederilor art.5 din H.C.L. nr.70/28.09.2017 a fost modificat și art.2 din H.C.L. nr.94/23.07.2015 privind aprobarea
contractării unui împrumut intern în valoare de 7.000.000 lei, în sensul completării listei inițiale de obiective cu cele 4 obiective nou introduse,
valoarea finanțării rambursabile rămânând neschimbată.
VI. DIVERSE
Analizarea la nivelul CAÎL a oportunității și modalităților de modificare și completare a Regulamentului de funcționare a CAÎL cu elementele
identificate în cadrul misiunii de audit cu tema „Evaluarea activităților de gestionare a datoriei publice locale la nivelul M.F.P.”., având în vedere
Nota de prezentare a constatărilor și recomandărilor formulate de echipa de audit intern
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