COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de12octombrie2020, care se va desfăşura prin videoconferință, la ora 1100, propunem următoarea ordine de
zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2020 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2020 – 2022:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2020, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care
urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,este în sumă de 1.800 milioane lei. 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. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022,
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 2021
și 2022.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:
Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.500,00
1.800,00
58,78
96,73
1.236,59
263,41
1.741,22
2020
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
1.200,00
2021
1.200,00
1.200,00
991,17
17,40
208,83
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;
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Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
721,13

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
770,52
1.878,43
542,02
295,63

2)

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anii 2020 (4,84 lei/euro) și
2021 (4,90 lei/euro), conform prognozei de vară 2020 a proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2020-2021 (august 2020), iar pentru anul 2022 (4,75 lei/euro),
conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,44
lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,28 lei/dolar), conform
prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

JUDEŢUL
MEHEDINŢI
Str. Traian nr. 89,
Drobeta Turnu
Severin
Tel.: 0372 - 521 102
Fax: 0372 - 521 112
cjmehedinti@
cjmehedinti.ro
www.cjmehedinti.ro

Modernizare/recompartimentar
e spații interioare și
eficientizare energetică a
Spitalului Județean de Urgență
Drobeta Turnu Severin POR
Modernizarea, reabilitarea și
dotarea Ambulatoriului Secției
Boli Infecțioase din cadrul
Spitalului Județean de Urgență
Drobeta Turnu Severin POR
Modernizarea, reabilitarea și
dotarea Ambulatoriului
Secțiilor Pneumologie I și II din
cadrul Spitalului Județean de
Urgență Dr. Tr. Severin POR
Extinderea și dotarea
Ambulatoriului de Specialitate
Integrat din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Dr. Tr.
Severin POR
Reabilitare/modernizare pentru
creșterea eficienței energetice
la Pavilionul Psihiatrie I și II

4498/M_
REG10167252020/
09.09.2020
(607400/
10.09.2020)
completări
M_REG10181292020/
23.09.2020
(607843/
24.09.2020)

Fi-nanţator

BCR

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare

EUR

RON

Perioada
de
graţie

-

54.518.019,
11
trageri în:
2020:
6.500.000
2021:
29.755.546,
95
2022:
18.262.472,
16
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24
luni

Perioada
de
rambursare

156
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
2,9%
com.acordare:
0,2% flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

2 finanţări
rambursabile directe:
1.BRD-GSG:
35.000.000 lei, bloc
materno-infantil, 2010,
10 ani (2 ani graţie)
2.MFP: 10.000.000 lei,
proiect POR - OUG nr.
8/2016, 2016, 20 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Fi-nanţator

EUR

POR
Reabilitare, extindere și dotare
U.P.U. - Îmbunătățirea calității
și a eficienței îngrijirii
spitalicești de urgență și
construirea unui heliport POR
Fluidizarea traficului în zona
transfrontalieră Dunăreană
(DJ607A Dr. Tr. Severin Cerneți - Valea Copcii Husnicioara - Peri - Prunișor)
Interreg V-A RomâniaBulgaria
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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.

2

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
PLOIEŞTI
JUDEŢUL
PRAHOVA
Piața Eroilor nr. 1A,
CP 100316.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Eficientizare energetică blocuri
în municipiul Ploiești - Loturile
1, 2, 3, 4
Eficientizare energetică Liceul
Tehnologic 1 Mai - sala de
sport
Eficientizare energetică:
Grădinița cu program prelungit
Sf. Mucenic Mina, Școala
Gimnazială George Coșbuc,
Liceul Tehnologic de Servicii
Sf. Apostol Andrei, Grădinița
cu program prelungit nr. 23,
Colegiul Tehnic Național
Alexandru Ioan Cuza
Construire Grădiniță cu
program prelungit pe str.
Poștei nr. 23
Asigurarea mobilității traficului
prin prelungirea legăturii
rutiere și de transport public
între Gara de Sud și Gara de
Vest (strada Libertății), inclusiv
lucrări de reabilitare a
domeniului public al piețelor
gărilor - etapa I
POR

Data
depunerii
documentaţiei

4500/M_
REG10169792020/
11.09.2020
(607426/
11.09.2020)
completări
M_REG10188052020/
29.09.2020
(608020/
01.10.2020)

Fi-nanţator

BCR

EUR

-

suplimentare credit de
29.051.854,57 lei
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RON

4.961.453,
79
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

36
luni

120
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
2,5%

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

5 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007,
14 ani (5 ani graţie)
2.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani
(2 ani graţie)
3.CEC Bank:
79.000.000 lei, proiecte
FEN, 2014, 15 ani (3
ani graţie)
4.EXIMBANK:
150.000.000 lei,
investiții, 2016, 13 ani
(3 ani graţie)
5.BCR: 29.051.854,57
lei, proiecte FEN, 2019,
13 ani (3 ani grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

4

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA GÂDINȚI
JUDEŢUL NEAMȚ
Str. Principală nr. 25.
Tel./Fax:
0233 - 765 155
primaria_gadinti@
yahoo.com
www.gadinti.ro

Înființare sistem de alimentare
cu apă, în satul Gâdinți,
comuna Gâdinți, jud. Neamț și
înființare rețea de canalizare
menajeră, în satul Gâdinți,
comuna Gâdinți, jud. Neamț
PNDR

4503/M_
REG10173792020/
16.09.2020
(607624/
17.09.2020)
M_REG10185492020/
28.09.2020
(607935/
29.09.2020)

MUNICIPIUL ALBA
IULIA
JUDEŢUL ALBA
Calea Moților nr. 5A.
Tel.: 0258 - 819 462
Fax: 0258 - 812 554
www.apulum.ro

1.Creșterea eficienței
energetice a clădirilor de
învățământ din mun. Alba Iulia
- Liceul cu Program Sportiv
2.Conservarea, restaurarea și
valorificarea durabilă a
Ansamblului Palatului
Principilor din Alba Iulia Centrul Expozițional Corp
Principal E (parteneriat Mun.
Alba Iulia - MAN - MCIN)
3.Reconversia funcțională,
șant exterior - Latura Nord a
Cetății Alba Carolina, spații
publice amenajate pentru
agrement și petrecerea
timpului liber
4.Extindere, reabilitare și

Unitatea
administrativteritorială

4504/M_
REG10178412020/
21.09.2020
(607779/
22.09.2020)
completări
M_REG10196082020/
08.10.2020
(608266/
08.10.2020)

Fi-nanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR6M + 5%

BCR

Banca
Transilvania

-

-
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3.100.000
trageri în
2020

50.000.000
trageri în:
2020:
35.553.466
2021:
13.796.863
2022:
649.671

6 luni

24
luni

72
luni

96
luni

com.acordare:
1% flat
com.ramb.
anticip.: 2% în
cazul refin. de la
alte bănci

ROBOR6M +
1,2%

NU

5 finanţări
rambursabile directe:
1.emis.obligaţiuni, BCR
Securities: 24.500.000
lei, investiţii, 2005, 19
ani (18 luni graţie)
2.BEI: 1.073.081,64
EUR, Program
SAMTID I, 2005, 24 ani
(5 ani graţie)
3.emis.obligaţiuni, BT
Securities: 32.000.000
lei, investiţii, 2009, 18
ani
4.UniCredit Bank:
42.000.000 lei,
investiţii, 2010, 15 ani
(3 ani graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Fi-nanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

5.BRD-GSG:
21.147.366,02 lei,
refinanțare datorie
publică locală, 2016,
12 ani
o garanție:
BRD-GSG:
6.038.066,41 lei,
investiții, garantat SC
Apa CTTA SA Alba,
2014, 13 ani (3 ani
grație)

modernizare infrastructură
serviciul social „Centrul de zi
pentru vârstnici” Alba iulia
5.Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Municipiul Alba
Iulia, Lot 1, Bloc M1 - M6B,
Bloc M7A - M12, Bloc 35, Bloc
62 și Bloc CH1
6.Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
rezidențiale din Municipiul Alba
Iulia, Lot 2, Bloc 14A, Bloc
13B, Bloc CF11, Bloc MV1 MV7, Bloc MV2 - MV12 și Lot3
Bloc D3 - D4, Bloc D2 - D3,
Bloc 8
7.Achiziție mijloace de
transport de transport public autobuze electrice 12 m șes,
Alba Iulia, Buzău, Constanța,
Ploiești (parteneriat MDRAP Municipiile Alba Iulia,
Constanța, Ploiești, Buzău)
8.Crearea sistemului de
iluminat public al municipiului
Alba Iulia - zona centrală,
cartierele AMPOI 1, AMPOI 2,
AMPOI 3 și PARTOȘ
9.Crearea sistemului de
iluminat public al Municipiului
Alba Iulia - Cartier Cetate
10.Reabilitare infrastructură
rețea majoră de transport
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Fi-nanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

public urban din municipiul
Alba Iulia - Lot 1
11.Reabilitare infrastructură
rețea majoră de transport
public urban din municipiul
Alba Iulia - Lot 2
12.Construire, dotare și
operaționalizare complex
multifuncțional - activități
educative, culturale,
recreative, social culturale
13.Construire Grădiniță cu
program prelungit nr. 16 prin
schimb de destinație și
extindere clădire cantină din
incinta Colegiului Tehnic Al.
Domșa, municipiul Alba Iulia
POR

5

COMUNA
ROMÂNAȘI
JUDEŢUL SĂLAJ
Loc. Românași nr.
39.
Tel.: 0260 - 624 120
Fax: 0260 - 624 025
primariaromanasi@
yahoo.com
www.primaria
romanasi.ro

Modernizarea infrastructurii
rutiere în comuna Românași,
jud. Sălaj
PNDR

4505/M_
REG10178572020/
21.09.2020
(607781/
22.09.2020)

OTP
BANK
România

-
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829.057
trageri în:
2020:
650.000
2021:
179.057

ROBOR3M +
2,75%
10
luni

1
lună

com.acordare:
0,75% flat
com.ramb.
anticip.: 3%, în
cazul refin. de la
alte bănci

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

6

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

MUNICIPIUL BAIA
MARE
JUDEŢUL
MARAMUREŞ
Str. Gheorghe Şincai
nr. 37, CP 430311.
Tel.: 0262 - 213 824
Fax: 0262 - 212 332
primar@baiamare.ro
www.baiamare.ro

Creșterea eficienței energetice
a blocurilor de locuințe în
Municipiul Baia Mare - CF2,
CF4, CF5, CF6, CF7
Creșterea performanței
energetice a unităților de
învățământ în Municipiul Baia
Mare: Grădinița Micul Prinț,
Școala Gimnazială Victor
Babeș, Școala Gimnazială I. L.
Caragiale, Școala Gimnazială
Vasile Alecsandri, Grădinița cu
program prelungit nr. 10,
Liceul cu program sportiv,
Școala Gimnazială Simion
Bărnuțiu, Școala Gimnazială
A. Ivasiuc, Școala Gimnazială
nr. 18, Școala Gimnazială
Dimitrie Cantemir, Colegiul
Național Mihai Eminescu,
Școala Gimnazială Nicolae
Bălcescu
Creșterea eficienței energetice
în clădirile publice din
Municipiul Baia Mare - Spitalul
de Pneumoftiziologie „Dr.
Nicolae Rușdea”
Reabilitare bloc de locuințe
sociale străzile Luminișului 13,
Luminișului 13A, Horea 46A
Implementarea sistemului de
telegestiune și modernizarea
sistemului de iluminat public în
Mun. Baia Mare

Data
depunerii
documentaţiei

Fi-nanţator

4510/M_
REG10183962020/
25.09.2020
(607905/
28.09.2020)
completări
M_REG10191592020/
05.10.2020
(608186/
06.10.2020),
M_REG10195152020/
07.10.2020

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

130.000.000

BCR

-

pagina 8 din 21

trageri în:
2020:
19.725.950
2021:
55.733.050
2022:
35.650.500
2023:
18.890.500

36
luni

144
luni

ROBOR3M +
2,75%

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

3 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 50.000.000 lei,
investiţii publice de
interes local, 2005, 18
ani (3 ani graţie)
2.CEC Bank:
96.400.000 lei, proiecte
FEN și investiții publice
de interes local, 2013,
15 ani (2 ani grație)
3.CEC Bank:
76.000.000 lei, investiții
publice de interes local,
2019, 20 ani (2 ani
grație)
o garanţie:
BEI: 11.948.700 EUR,
garantat SC VITAL SA
/ ISPA apă, 2007, 24
ani (63 luni graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Fi-nanţator

EUR

RON

Creșterea mobilității urbane
durabile prin modernizarea și
crearea benzilor dedicate
transportului în comun în Mun.
Baia Mare - Bd. de Vest, Str.
Dragoș Vodă, Str. Gării, Bd.
Unirii, Bd. Republicii, Bd.
București, Bd. Independenței,
Bd. Decebal
Dezvoltarea infrastructurii de
educație timpurie prin
realizarea Grădiniței, a Creșei
Steluțelor în cartierul Vasile
Alecsandri din Mun. Baia Mare
Dezvoltarea infrastructurii de
educație tehnologică prin
modernizarea Colegiului
Tehnic „Transilvania” din Mun.
Baia Mare
Extinderea și dotarea
ambulatoriului integrat al
Spitalului de Pneumoftiziologie
Dr. Nicolae Rușdea Baia Mare
Reabilitarea spațiilor verzi
degadate și realizarea
infrastructurii de agrement în
zona Malurile Râului Săsar
POR

TOTAL

-
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243.408.529,
9
trageri în:
2020:
70.490.869,
79
2021:

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

Fi-nanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

99.464.516,9
5
2022:
54.562.643,1
6
2023:
18.890.500

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
ORADEA
JUDEŢUL BIHOR
Piaţa Unirii nr. 1, CP
410100.
Tel.: 0259 - 437 000
Fax: 0259 - 432 883
primarie@oradea.ro
www.oradea.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Construire clădire
parcaje supraetajate
pe strada Brașovului,
Oradea
garantare credit
contractat de SC
Administrația
Domeniului Public SA

Data
depunerii
documentaţiei

4501/M_REG10170392020/
14.09.2020
(607510/
14.09.2020)
M_REG10185622020/
25.09.2020

Finanţator
EUR

Raiffeisen
Bank

0,00

RON

16.000.000
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

8 luni

55 luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 0,85%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

11 finanţări rambursabile
directe:
1.BCR: 23.077.147 lei,
reabilitare, modernizare şi
extindere infrastructură
municipală, 2005, 20 ani (10
ani graţie)
2.BEI: 16.350.000 EUR,
achiziţie tramvaie, 2008, 13
ani (3 ani graţie)
3.BRD-GSG: 15.000.000
EUR, investiţii, 2009, 13 ani
(3 ani graţie)
4.HYPO NOE Gruppe Bank:
10.360.000 EUR,
infrastructură şi utilităţi

Valoare finanţare
rambursabilă
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

publice parc industrial, 2011,
25 ani (4 ani graţie)
5.BCR: 25.000.000 lei,
investiţii, 2011, 10 ani (2 ani
graţie)
6.ING Bank: 40.000.000 lei,
proiecte FEN, 2013, 9 ani
(2,5 ani grație)
7.BEI: 22.600.000 EUR,
proiecte FEN, 2015, 19 ani (4
ani grație)
8.MFP: 32.309.351 lei,
proiecte FEN - OUG nr.
2/2015, 2015, 15 ani
9.BEI: 21.000.000 EUR,
investiții publice, 2017, 24 ani
(4 ani grație)
10.BEI: 14.000.000 EUR,
investiții publice, 2018, 24 ani
(4 ani grație)
11.BCR: 100.000.000 lei,
investiții publice, 2019, 10 ani
(4 ani grație)

N.B. Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică (DGTDP) și Direcția Generală Ajutor de Stat (DGAS) din MFP au corespondat în
legătură cu încadrarea garanțiilor locale ca ajutor de stat, dacă acestea sunt sau nu exceptate, dacă sunt sau nu încadrate în vreuna dintre
schemele de ajutor de stat aprobate și cum ar trebui să procedeze CAÎL din perspectiva legislației privind ajutorul de stat atunci când o unitate
administrativ-teritorială solicită avizul pentru garantarea unei finanțări rambursabile care urmează să fie contractată de un operator economic
sau un serviciu economic de subordonare locală. DGAS a precizat că autoritatea publică locală are obligația de a respecta atât legislația
națională, cât și pe cea de la nivel european în domeniul ajutorului de stat și consideră suficientă introducerea în procedura CAÎL a unei
declarații pe proprie răspundere prin care autoritatea publică locală confirmă faptul că a respectat legislația în domeniul ajutorului de stat.
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Potrivit art. 1 alin. (5) lit. h) din Anexa 1 „Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile
administrativ-teritoriale” din HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal
de credite, are obligația de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de împrumut, orice alte documente solicitate
de CAÎL în vederea analizării cererii de autorizare a contractării/garantării împrumutului sau pe care solicitantul le consideră utile în susținerea
cererii.
Până la completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 cu o prevedere care să asigure necesitatea respectării de către autoritățile administrației
publice locale, care solicită avizul CAÎL pentru garantarea de finanțări rambursabile, a legislației în domeniul ajutorului de stat, DGTDP a
solicitat opinia Direcției Generale Juridice (DGJ) cu privire la oportunitatea solicitării unui/unei document/declarații prin care ordonatorul
principal de credite să confirme/declare respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, inclusiv a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii
concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare. Nu s-a primit încă răspunsul DGJ.
IV. 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 intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr.
82/2020,cuprinse în Anexă.
V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor de
contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și
Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA CERMEI
JUDEŢUL ARAD
Cermei, nr. 304,
CP 317075.
Tel./Fax:
0257 - 328 101
cermeiprimaria@

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Înființare sistem distribuție
gaze naturale în comuna
Cermei cu satele Cermei
și Șomoșcheș, jud. Arad

4494/M_
REG10158182020/
31.08.2020
(607131/
02.09.2020)

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4,75%
BCR

-

3.200.000
trageri în 2020
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24
luni

156
luni

com. acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2% flat, în cazul
refin. de la alte

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă
directă:
UniCredit Bank:
2.000.000 lei,
investiții publice,
2011, 10 ani (4 luni

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

yahoo.com
www.comunacermei.ro

2

COMUNA VALU
LUI TRAIAN
JUDEŢUL
CONSTANȚA
Str. Primăriei nr. 1,
CP 907300.
Tel.: 0241 - 231006
Fax: 0241 - 231353
secretar@ valu-luitraian.ro
www.valu-luitraian.ro

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

M_REG10173912020/
16.09.2020
(607625/
17.09.2020)
completări
M_REG10178092020/
21.09.2020
(607780/
22.09.2020)
Reabilitare drumuri și
trotuare, com. Valu lui
Traian, jud. Constanța
Iluminat stradal Cartierul
Tineretului, zona F, loc.
Valu lui Traian
Proiectare și execuție
Drum de Centură Sud în
com. Valu lui Traian
Extinderea conductei de
distribuție gaze naturale
pe străzile: Plaiului,
Dunării, Eliberării, Calea
Dobrogei, Negip Fezal,
Aleea M. Eminescu, Th.
Aman, Geamiei, Viei și
Nicolae Bălcescu, în com.
Valu lui Traian

4499/M_
REG10167482020/
09.09.2020
(607401/
10.09.2020)
completări
M_REG10181682020/
23.09.2020
(607842/
24.09.2020)

Rata dobânzii

Comisioane

bănci

BCR

-

12.604.206,28
trageri în:
2020:
8.000.000
2021:
4.604.206,28
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ROBOR6M + 3,95%
24
luni

96
luni

com.acordare:
0,2% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

grație)

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank:
7.149.254,46 lei,
investiții publice,
2019, 20 ani (un an
grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

4

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA
MIHĂEȘTI
JUDEŢUL
VÂLCEA
Tel./Fax:
0250 - 772 522
mihaesti@
vl.e-adm.ro
www.primariamihaesti.ro

Extinderea rețelei de
distribuție gaze naturale
în satele Mihăești, Buleta,
Bârsești, Gurișoara,
Negreni, Stupărei, com.
Mihăești

4502/M_
REG10171362020/
14.09.2020
(607511/
14.09.2020),
M_REG10171352020/
14.09.2020
(607512/
14.09.2020)
completări
M_REG10185272020/
28.09.2020

ORAȘUL LUDUȘ
JUDEŢUL MUREȘ
B-dul 1 decembrie
1918 nr. 26.
Tel.: 0265 - 411548
Fax: 0265 - 413402
ludus@cjmures.ro
www.ludus.ro

1.Creșterea eficienței
energetice în clădiri
rezidențiale din orașul
Luduș
2.Extinderea și echiparea
structurii educaționale a
Școlii Gimnaziale „Ioan
Vlăduțiu”, orașul Luduș,
jud. Mureș
3.Construcția și echiparea
infrastructurii pentru
educația timpurie (creșă)
4.Modernizarea și
eficientizarea sistemului
de iluminat public
POR

Unitatea
administrativteritorială

4506/M_
REG10179322020/
21.09.2020
(607782/
22.09.2020)

Finanţator
EUR

EXIMBANK

-

RON

1.282.151
trageri în 2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

12
luni

72
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 2,5%

ROBOR3M + 2,25%
EXIMBANK

-

9.000.000
trageri în 2021
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18
luni

126
luni

com.acordare:
0,25% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

NU

4 finanţări
rambursabile:
1.MKB România:
4.146.201,44 EUR,
investiții publice de
interes local, 2008,
20 ani (3 ani graţie)
2.MFP: 794.899,32
lei, proiect POR OUG nr. 2/2015,
2015, 15 ani
3.MFP: 2.398.886,80
lei, proiect POR OUG nr. 8/2016,
2016, 20 ani
4.BEI: 926.720,73

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

5

6

JUDEŢUL BACĂU
Str. Calea
Mărășești nr. 2,
Bacău.
Tel.: 0234 - 537200
Fax: 0234 - 535012
csjbacau@
csjbacau.ro
www.csjbacau.ro

JUDEŢUL BACĂU
Str. Calea
Mărășești nr. 2,
Bacău.
Tel.: 0234 - 537200
Fax: 0234 - 535012
csjbacau@
csjbacau.ro
www.csjbacau.ro

Reabilitare și modernizare
DJ 156B, Blăgești km
4+450-6+500 și Băsăști,
km 14+100-17+025
Modernizare DJ 118B, km
5+557-11+847, Strugari
Răchitiș, jud. Bacău

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 2,25%

5.Modernizare străzi
aprox. 9 km, orașul
Luduș, jud. Mureș - etapa
I
Consolidare DJ 241A cu
ziduri de sprijin, km
64+662,5 - km 64+717,5,
km 64+697,5 - km
65+027,5, km 65+029,5 km 65+064,5, km
72+160,5 - km 72+185,5,
km 72+219 - km 72+289,
km 72+222 - km 72+277,
km 74+578 - km 74+663,
km 75+206 - km 75+321
Accelerator liniar cu
energii înalte destinat
tratamentelor cu fotoni și
electroni 6-15 MeV

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

-

4507/M_
REG10182262020/
24.09.2020
(607862/
25.09.2020)

4508/M_
REG10182252020/
24.09.2020
(607863/
25.09.2020)

Banca
Transilvania

Banca
Transilvania

1.687.080,91
trageri în 2021

-

-
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28.578.637
trageri în:
2020:
3.000.000
2021:
25.578.637

30.000.000
trageri în:
2020:
6.000.000
2021:
20.000.000
2022:
4.000.000

18
luni

24
luni

24
luni

126
luni

120
luni

120
luni

com.acordare:
0,25% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

EUR, subîmprumut
MFP - SAMTID B,
investiții publice
(fd.PHARE), 2006, 25
ani (6 ani grație)

ROBOR1M + 1,4%

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR:
32.403.478,13 lei,
investiții publice,
2005, 20 ani (3 ani
graţie)
2.BRD-GSG:
33.099.291,11 lei,
investiții publice,
2006, 20 ani (3 ani
graţie)

ROBOR1M + 1,4%

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR:
32.403.478,13 lei,
investiții publice,
2005, 20 ani (3 ani
graţie)
2.BRD-GSG:
33.099.291,11 lei,
investiții publice,
2006, 20 ani (3 ani
graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

7

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

JUDEŢUL BACĂU
Str. Calea
Mărășești nr. 2,
Bacău.
Tel.: 0234 - 537200
Fax: 0234 - 535012
csjbacau@
csjbacau.ro
www.csjbacau.ro

Reabilitare și modernizare
DJ 252F Ungureni
Viforeni, km 4+20012+520
Reabilitare și modernizare
DJ 241C Valea Mare limita județ Neamț, km
4+050 - km 6+938 - limita
județ Neamț - Lipova limita județ Vaslui, km
9+450 - km 24+110,
L=17,548 km, jud. Bacău
Modernizare DJ 117, km
14+950 - km 17+000,
L=2,05 km, jud. Bacău

TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

4509/M_
REG10182242020/
24.09.2020
(607864/
25.09.2020)

Finanţator
EUR

Banca
Transilvania

RON

-

40.000.000
trageri în:
2020:
13.000.000
2021:
22.000.000
2022:
5.000.000

-

126.352.075,19
din care
9.000.000
pentru proiecte
FEN
trageri în:
2020:
34.482.151
2021:
82.869.924,19
din care
9.000.000
pentru proiecte
FEN
2022:
9.000.000
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

24
luni

120
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR1M + 1,4%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR:
32.403.478,13 lei,
investiții publice,
2005, 20 ani (3 ani
graţie)
2.BRD-GSG:
33.099.291,11 lei,
investiții publice,
2006, 20 ani (3 ani
graţie)

VI. Analiza notificărilorprimitedin partea următoarelor unitățiadministrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr. 6179/18.06.2020 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 5.058.172,44 lei, pentru implementarea următoarelor proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020:
• „Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de
transport auto și biciclete (Zona Spital Județean)”: 3.068.915,67 lei;
• „Reabilitare bază materială transport auto (Depou Tramvaie și Autobază Troleibuze și Autobuze)”: 1.989.256,77 lei.
Finanțarea rambursabilă autorizată majora creditul de investiții în valoare de 19.431.807,46 lei contractat de la Banca Comercială Română SA
(Contract de credit nr. 201909200119/20.09.2019, Act adițional nr. 201909200119/A/19.03.2020 și Act adițional nr. 201909200119/B/
06.04.2020).
Cu Notificarea nr. 18095/29.09.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M-REG-1018805/30.09.2020, Municipiul Ploiești aduce
la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 255/05.08.2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 500/28.11.2019
privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la B.C.R. Potrivit prevederilor acestei hotărâri a
fost aprobată redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții carebeneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană,
finanțate din creditul de la BCR SA, astfel:
- renunțarea la suma de 3.068.915,67 lei, alocată obiectivului de investiții „Creșterea mobilității traficului prin realizarea Terminalului MultiModal Nord-Vest, incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (Zona Spital Județean)”;
- majorarea cu suma de 512.469,63 lei a valorii alocate obiectivului de investiții „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere
și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor–
Etapa I”;
- majorarea cu suma de 2.556.446,04 lei a valorii alocate obiectivului de investiții „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii
rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor
gărilor–Etapa II”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEȚUL SUCEAVA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5356/14.06.2018 a fost avizată contractarea de către Municipiul Suceava a unei finanțări rambursabile în valoare de
25.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local. Municipiul Suceava a semnat cu CEC Bank SA contractul de credit
nr. RQ18100113966376/2018.
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Cu Notificarea nr. 27608/11.09.2020, Primăria Municipiului Suceava aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr.
191/05.08.2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 31/25.02.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe
în valoare de 25.000.000 lei, cu modificările ulterioare (respectiv HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018, HCL nr.
9/31.01.2019 și HCL nr. 234/22.08.2019) a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul susmenționat, prin eliminarea unor poziții din listă, introducerea unor obiective de investiții noi și realocarea sumelor între obiectivele de investiții,
după cum urmează:
- 5.034.191,67 lei pentru investiția Rută alternativă Suceava – Botoșani, Etapa I, pod peste râul Suceava;
- 3.554.895,33 lei pentru investiția Rețea gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN 29;
- 1.000.000 lei pentru investiția Drumuri și parcări cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava;
- 2.000.000 lei pentru investiția Modernizare Ștrand Ițcani;
- 1.982.371,24 lei pentru investiția Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice, municipiul Suceava;
- 328.417,44 lei pentru investiția Reabilitare rețele termoficare și puncte termice – Lot 1: Punct termic Parc, strada Ion Vodă Viteazul,
Lot 2: punct termic Obcini, str. Gavril Tudoraș, Stațiunii, Victoriei și Măgura, Lot 3: punct termic Zamca, str. Grigore Ureche, Ion
Neculce, Octav Băncilă și Stejarului;
- 1.500.000 lei pentru investiția Amenajare seră floricolă;
- 1.794.022,45 lei pentru investiția Construcție centru de documentare-informare și laboratoare, str. M. Viteazul nr. 24, municipiul
Suceava, Colegiul Național Petru Rareș;
- 2.000.000 lei pentru investiția Modernizare strada Traian Țăranu, etapa I;
- 149.980,80 lei pentru investiția Modernizare strada Micșunelelor;
- 2.539.512,16 lei pentru investiția Construire hală cu parcare subterană pentru Piața Agroalimentară George Enescu;
- 699.999,60 lei pentru investiția Sistematizare verticală , alei și parcări la blocurile ANL-Metro;
- 499.718,76 lei pentru investiția Alimentare cu apă și canalizare, cartier pentru tineri zona Tătărași;
- 416.890,55 lei pentru investiția Colegiul Național de Informatică Spiru Haret – sala de gimnastică;
- 1.000.000 lei pentru investiția Rută alternativă Suceava – Botoșani, etapa II, drum, tronson I: intersecția Traian Vuia cu Calea Unirii
- pod peste râul Suceava – Obiect 1 (drum) + Obiect 2 (canalizare pluvială);
- 500.000 lei pentru investiția Rută alternativă Suceava – Botoșani, etapa II, drum, tronson I: intersecția Traian Vuia cu Calea Unirii pod peste râul Suceava – Obiect 3 – Pod peste pârâul Cetății.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
3. ORAȘUL FILIAȘI, JUDEȚUL DOLJ
PrinHotărârea CAÎL nr. 5937/11.10.2019 a fost autorizată contractarea de către Orașul Filiași a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 7.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local, conform Hotărării Consiliului Local nr.141/23.08.2019. În
baza hotărârii CAÎL sus-menționate, Orașul Filiași a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 201910140132/
14.10.2019.
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Cu Notificarea nr. 15.922/10.09.2020,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M_REG-1017233/15.09.2020, Orașul Filiași aduce la
cunoștința CAÎL redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/19.02.2020privind
modificarea H.C.L. nr.141/23.08.2019 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea
asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, prin diminuarea valorii alocate obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură
rutieră în Orașul Filiași, Județul Dolj”, de la 5.000.000 lei la 1.500.000 lei, și majorarea valorii alocate obiectivului „Modernizare drumuri, străzi
și/sau căi de acces în Orașul Filiași, Județul Dolj”, de la 1.000.000 lei la 4.500.000 lei.Astfel, creditul în valoare de7.000.000 lei contractat de la
BCR SA va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Modernizare infrastructură rutieră în Orașul Filiași, Județul Dolj (1.500.000 lei);
• Extindere rețele gaze (300.000 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.1 (111.870 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.2 (170.468 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.3 (217.662 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Primăria Orașului Filiași (100.000 lei);
• Modernizare și extindere Sistem iluminat public (100.000 lei);
• Modernizare drumuri, străzi și/sau căi de acces în Orașul Filiași, Județul Dolj (4.500.000 lei).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5771/18.06.2019 a fost avizată contractarea de către Orașul Isaccea a unei finanțări rambursabile în valoare de
2.971.200 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană și de la Guvernul Elvețian, prin Programul de Cooperare Elvețiano–Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse. Ca atare, Orașul Isaccea a încheiat cu BCR SA contractul de credit nr. 20190702077/02.07.2019.
Cu Notificarea nr. 10341/25.09.2020, Primăria Orașului Isaccea aduce la cunoștința CAÎL că lista investițiilor pentru a căror realizare a fost
contractată finanțarea rambursabilă mai sus menționată a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 89/17.09.2020 privind
modificarea anexei la HCL nr. 76/07.06.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 2.971.200 lei. Modificarea
constă în introducerea a 6 obiective de investiții noi, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și în
realocarea sumelor între obiectivele de investiții, după cum urmează:
- 459.200 lei pentru investiția Creșterea eficienței energetice a clădirii publice: Liceul Constantin Brătescu, Oraș Isaccea, județul
Tulcea;
- 516.600 lei pentru investiția Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului
Constantin Brătescu, Oraș Isaccea, județul Tulcea;
- 342.000 lei pentru investiția Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice: Sala de sport „Progresul” și Biblioteca orășenească
„Elena Lelia Avrigeanu”, Oraș Isaccea, județul Tulcea;
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446.100 lei pentru investiția Îmbunătățirea serviciilor educaționale sociale și a spațiilor publice urbane;
386.000 lei pentru investiția Revitalizarea urbană a zonei Ceair din Orașul Isaccea;
139.300 lei pentru investiția Sistemul integrat de pregătire a urgenței din Delta Dunării;
200.000 lei pentru investiția Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea
spațiilor publice urbane;
- 402.000 lei pentru investiția Servicii integrate de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a Orașului Isaccea;
- 80.000 lei pentru investiția Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de locuințe
nr. 6.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
VII.Notificarea Sectorului 4 al Municipiului București privind schimbarea debitorului în cadrul contractului de credit nr. 306/27.12.2017, cu
modificările și completările ulterioare, pentru un împrumut în sumă de 67.503.685,02 lei contractat de Direcția Piețe și Gestionare Activități
Comerciale Sector 4 și garantat de Sectorul 4 al Municipiului București
Cu Notificarea nr. 51468/05.08.2020, anexată în copie, Sectorul 4 al Municipiului București informează CAÎL despre adoptarea Hotărârii
Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 73/22.06.2020 privind reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4,
schimbarea denumirii Direcției Gospodărire Locală și completarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și
funcționare ale Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4. Prin adoptarea hotărârii de consiliu local, sus-menționate, a fost aprobată
reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 (DPGAC Sector 4) din serviciu public de interes local, cu
personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, în structură organizată ca direcție fără personalitate juridică în cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4. De asemenea, potrivit prevederilor acestei hotărâri a consiliului local, predarea-primirea
bunurilor aflate în patrimoniul și administrarea DPGAC Sector 4, respectiv a litigiilor aflate pe rolul instanțelor, a contractelor în derulare, a
arhivei, precum și a altor documente rezultate din activitatea acesteia, va fi realizată până la data de 31 iulie 2020. Prin notificarea nr.
51468/05.08.2020, Sectorul 4 al Municipiului București notifică CAÎL asupra faptului că, în acord cu acceptul BCR, se intenționează preluarea
de către Sectorul 4 al Municipiului București a tuturor obligațiilor DPGAC Sector 4 ce izvorăsc din contractul de credit nr. 306/27.12.2017, cu
modificările și completările ulterioare, ca urmare a reorganizării DPGAC Sector 4 în structură organizată ca direcție fără personalitate juridică
în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu precizarea că această operațiune nu implică modificări în structura și costurile
aplicabile creditului de investiții sau scopului pentru care a fost contractat.
Precizăm că DPGAC Sector 4 a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr. 306/27.12.2017, cu modificările și completările ulterioare, în
valoare de 67.503.685,02 lei, garantat de către Sectorul 4 al Municipiului București, în baza avizelor CAÎL – Hotărârile nr. 5268/19.12.2017 și
nr. 5975/09.12.2019, conform procedurii de avizare în vigoare la data emiterii fiecărui aviz.
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, DGTDP a solicitat opinia DGJ dacă este necesară încadrarea în plafonul de contractare și, implicit, obținerea avizul
CAÎL ca urmare a schimbării calității de garant în cea de împrumutat. Nu s-a primit încă răspunsul DGJ.
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