COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de16 aprilie 2020, care se va desfăşura prin teleconferință, 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, în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.200 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 1.300 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 sunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2020, 2021 și 2022, iar limitele
anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.300 milioane lei pentru anul 2020 și câte 1.200milioane lei 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:
Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

1.200,00
1.300,00
231,28
968,72
1.300,00
2020
1.200,00
1.200,00
947,63
2021
1.200,00
1.200,00
25,98
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

0,00
252,37
1.174,02

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

2)

3)

Autorizări
trageri
(% din limită)
100,00
78,97
2,17

Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
106,62

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
91,48
1.294,14
362,83
229,93

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului
2020 (4,84 lei/euro, 4,44 lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), respectiv, pentru anii 2021 și
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2022 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
3)

Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro pe baza mediei anuale a cursului de schimb pentru anul 2020 (4,84 lei/euro) din varianta preliminară a prognozei principalilor
indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), față de cea luată în considerare la autorizările emise până la data de 31.03.2020 (data ultimei ședințe CAÎL), inclusiv (4,75
lei/europentru anul 2020, conform prognozei de toamnă 2019 publicată de CNSP în noiembrie 2019), rezultă un deficit de 5.641.015,14 lei.

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării
prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M + 4,25%

1

COMUNA MOȘNIȚA
NOUĂ
JUDEŢUL TIMIȘ
Str. Principală nr. 51,
CP 307285
Tel.: 0256 - 393 503
Fax: 0256 - 393 529
office@mosnita.ro

Modernizare
infrastructură rutieră în
Comuna Moșnița Nouă
PNDR

2

COMUNA
BOTOROAGA
JUDEŢUL
TELEORMAN
Str. Principală nr. 13,
CP 147025.
Tel.: 0247 - 442 106
Fax: 0247 - 442 111
primaria.botoroaga@

Construire centru de zi
pentru persoane
vârstnice în comuna
Botoroaga, jud.
Teleorman
PNDR

4412/601961/
27.03.2020
completări
M_REG1000765/
08.04.2020

4416/M_REG10003862020/
06.04.2020

CEC
Bank

BCR

0,00

1.166.191,66
trageri în
2020

0,00

300.000
trageri în:
2020:
150.000
2021:
150.000
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12
luni

132
luni

com.analiză: 0,5%
(3.000 lei)
com.reanaliză:
0,5%
com.analiză în reg.
de urg.: 0,75%
com.gestiune:
0,08%
com.neutiliz.:
0,05%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
ROBOR6M + 3,5%

12
luni

108
luni

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

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank: 481.643
lei, proiect PNDR,
2019, 5 ani (6 luni
grație)

o finanţare
rambursabilă
directă:
BCR: 2.130.000 lei,
proiect PNDR, 2018,
10 ani (18 luni graţie)

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

yahoo.com
www.botoroaga.ro

3

JUDEȚUL OLT
Bd. A.I. Cuza nr. 14,
Slatina, CP 230025.
Tel.: 0249 – 431 080
Fax: 0249 – 431 122
www.cjolt.ro

Modernizare drum
județean DJ 546,
Dăneasa (intersecție
DN6) - Slatina
(intersecție DN65) Verguleasa (intersecție
DN67B) (parteneriat,
condus și reprezentat
de Județul Olt, între
Județul Olt și Comuna
Dăneasa, Oraș
Drăgănești-Olt, Comuna
Mărunței, Comuna
Cotmeana, Comuna
Brebeni, Comuna Valea
Mare, Municipiul Slatina,
Comuna Curtișoara,
Comuna Teslui, Comuna
Verguleasa)
Modernizare drum
județean DJ 642,
Stoenești (intersecție
DN6) - Giuvărăști (limită
județ Teleorman)
(parteneriat, condus și
reprezentat de Județul
Olt, între Județul Olt și
Comuna Stoenești,
Comuna Gostavățu,
Comuna Băbiciu,

4417/M_REG10005622020/
08.04.2020
completări
M_REG10010682020/
13.04.2020

UniCredit
Bank

0,00
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20.000.000
trageri în:
2020:
10.000.000
2021:
10.000.000

36
luni

84 luni

ROBOR6M + 1,89%

4 finanţări
rambursabile
directe:
1.EXIMBANK:
34.256.083,40 lei,
investiţii publice de
interes local, 2007,
20 ani (2 ani graţie)
2.MFP: 5.677.764 lei,
proiecte FEN - OUG
nr. 2/2015, 2015, 15
ani
3.EXIMBANK:
28.253.520,11 lei,
refinanțare datorie
publică locală, 2015,
7 ani
4.BCR: 25.000.000
lei, proiecte FEN,
2019, 10 ani (3 ani
grație)

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

Comuna Scărișoara,
Comuna Rusănești,
Comuna Cilieni, Comuna
Tia Mare, Comuna
Izbiceni și Comuna
Giuvărăști)
POR

4

5

COMUNA
TĂTĂRĂȘTII DE SUS
JUDEŢUL
TELEORMAN
Str. Șoseaua Pitești
nr. 78, CP 147400.
Tel.: 0247 - 337 868
Fax: 0247 - 337 713
primaria.tatarastiide
sus@yahoo.com
www.tatarastiidesus.ro

ORAȘUL BOLINTIVVALE
JUDEŢUL GIURGIU
Str. Libertății nr. 1.
Tel.: 0246 - 271 187
Fax: 0246 - 270 990
contact@bolintinvale.ro
www.bolintin-vale.ro

Înființare sistem public
de alimentare cu apă și
înființare rețea publică
de apă uzată și stație de
epurare în comuna
Tătărăștii de Sus, jud.
Teleorman
PNDR

Reabilitare,
modernizare, extindere
și dotare Ambulatoriul
Spitalului Orășenesc
Bolintin-Vale
Reabilitare,
modernizare, extindere,
echipare Grădinița nr. 1
Bolintin-Vale, jud.
Giurgiu
POR

4418/M_REG10005712020/
08.04.2020

4423/M_REG10009172020/
10.04.2020

BCR

UniCredit
Bank

0,00

0,00
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1.350.000
trageri în:
2020:
750.000
2021:
600.000

10.000.000
trageri în:
2020:
2.000.000
2021:
6.000.000
2022:
2.000.000

ROBOR6M + 4%
18
luni

24
luni

102
luni

120
luni

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

ROBOR6M + 2,1%

NU

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.MFP: 348.003 lei,
cofin. proiecte FEN OUG nr. 2/2015,
2015, 15 ani
2.BCR: 10.000.000
lei, proiecte FEN,
2019, 10 ani (3 ani
grație)
o garanție:
BRD-GSG: 284.760
EUR, garantat SC
Apa Service SA

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

Giurgiu, investiții
publice, 2009, 20 ani
(4 ani grație)
32.816.191,66

trageri în:
2020:
TOTAL

0,00

14.066.191,66

2021:
16.750.000
2022:
2.000.000

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile externe pentru refinanțarea datoriei publice
locale:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
BUCUREȘTI
Bd. Regina Elisabeta
nr. 47, sector 5, CP
050013.
Tel.: 021 – 305 55 00,
int. 2045
Fax: 021 – 312 00 30
isabela.popescu@
pmb.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 1,5%
Refinanțare emisiune
de obligațiuni din anul
2015, cod ISIN
ROPMBUDBL020

4421/M_REG10007532020/
08.04.2020

BERD

0,00

555.000.000
trageri în
aprilie 2020
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35
luni

1 lună

com.acordare:
0,25%, flat
chelt.juridice:
30.000 EUR

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

14 finanţări rambursabile:
1.BEI: împrumut subsidiar,
112 mil. EUR, reabilitare
infrastructură educaţională,
2003, 25 ani (5 ani graţie)
2.BEI: împrumut subsidiar,
25 mil. EUR, reabilitare staţie
epurare ape uzate Glina I,
2006, 25 ani (5 ani graţie)
3.BDCE: garanţie împrumut

Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

www.pmb.ro

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

subsidiar, RADET, 9,76 mil.
EUR, 1998, 25 ani (7 ani
graţie)
4.BEI: garanţie împrumut
subsidiar, RATB, 6.342.718
EUR, 2000, 20 ani (5 ani
graţie)
5.BERD: 10 mil. EUR,
reabilitare staţie epurare ape
uzate Glina I, 2006, 14 ani (4
ani graţie)
6.BRD-GSG: 140 mil. lei,
proiecte POR, 2013, 10 ani
(4 ani graţie)
7.emisiune obligaţiuni: 555
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 5 ani
8.emisiune obligaţiuni: 555
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 7 ani
9.emisiune obligaţiuni: 555,1
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 10 ani
10.MFP: 248 mil. lei, OUG
46/2015 - chelt.en.termică,
2015, 20 ani (3 luni grație)
11.BEI: 75 mil. EUR, proiect
POIM - Glina, etapa a II-a,
2017, min. 4 ani - max. 32
ani (grație: min. 60 zile max. 5 ani)
12.emisiune obligaţiuni: 555
mil. lei, refinanțare emisiune
obligațiuni, 2018, 10 ani
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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

13.MFP: 462.661.949 lei,
OUG 35/2019 chelt.en.termică, 2019, 10
ani (3 luni grație)
14.BCR: 140.000.000 lei,
proiecte FEN, 2019, 14 ani (4
ani grație)

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 sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 238/2019și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020,cuprinse în Anexa nr. 1.
Cu adresa nr. 37976/07.04.2020, Municipiul Alba Iulia notifică CAÎL că disponibilizează suma de 77.701.661,58 lei autorizată pentru anul 2020
pentru emiterea de obligațiuni.
Urmare publicării variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020) de către Comisia Națională de
Strategie și Prognoză și a disponibilizării sumei sus-menționate autorizate pentru acest an, înaintea alocării sumei disponibilizate este necesară
reevaluarea tragerilor în euro autorizate de CAÎL, care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2020, în funcție de noua prognoză
pentrucursul de schimb RON/EUR. Astfel, urmare majorării cu 0,09 RON/EUR a mediei anuale a cursului de schimb (de la 4,75 RON/EUR la
4,84 RON/EUR), utilizat pentru calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în euro, suma disponibilizată pentru a fi alocată altor
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale se reduce cu 5.641.015,14 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,3 miliarde lei, aprobat
prin Legea nr. 238/2019.
Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2020:
• 62.677.946,49 EUR x 4,75 RON/EUR + 1.002.279.754,13 RON = 1.299.999.999,96 RON, conform prognozei de toamnă 2019
(noiembrie 2019);
• 62.677.946,49 EUR x 4,84 RON/EUR + 1.002.279.754,13 RON = 1.305.641.015,14 RON, urmare publicării variantei preliminare a
prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020).
În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 31.03.2020(data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).
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V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența
plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
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

ROBOR6M + 3%

1

2

COMUNA
NICULEȘTI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.
265A
Tel./Fax:
021 - 267 0606
primaria@
niculesti.ro

Înființare sistem
distribuție gaze naturale
în comuna Niculești cu
satele Niculești, Movila,
Ciocănari din jud.
Dâmbovița

COMUNA LUNCA
ILVEI
JUDEŢUL
BISTRIȚANĂSĂUD
Str. Grănicerilor nr.
198.
Tel.: 0263 - 378151
Fax: 0263 - 378008
primaria.luncailvei
@yahoo.com
www.primarialunca
ilvei.ro

Poduri în comună
Asfaltare străzi în
comună
Amenajare centru civic
cartier Strada Fabricii,
comuna Lunca Ilvei
PNDR (611.968,51 lei)
Construire capelă
mortuară în loc. Lunca
Ilvei
Realizarea cadastrului
pe teritoriul comunei
Construire pod Valea
Bochii
Lucrări de diguire Iliuta
Axial

4411/601918
/26.03.2020
completări
M_REG10004432020/
06.04.2020

CEC
Bank

0,00

5.200.000
trageri în:
2020:
500.000
2021:
2.200.000
2022:
2.500.000

24
luni

120
luni

2.500.000
din care
611.968,51

4413/601985
/30.03.2020

CEC
Bank

0,00

pentru
proiect
FEN
trageri în
2020
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12
luni

60 luni

com.acordare:
0,25% flat
com.analiză/reanali
ză: 0,5%
com.analiză în reg.
de urg.: 0,75%
com.gestiune:
0,06%
com.refinanțare:
3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%
ROBOR6M + 3,25%
com.analiză: 0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.acordare:
0,5%, flat
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

o finanţare
rambursabilă
directă:
BCR: 1.500.000 lei,
proiect PNDR, 2019,
1 an (11 luni grație)

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank: 2.500.000
lei, investiții publice,
2016, 5 ani (12 luni
grație)

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

Construire pod Lunca lui
Zait

3

SECTORUL 2
MUNICIPIUL
BUCUREȘTI
Str. Chiristigiilor nr.
11-13
Tel.: 021 - 2096000
Fax: 021 - 2096282
www.ps2.ro

Reabilitare termică
blocuri de locuințe
Sector 2

4415/M_RE
G-10002042020/
02.04.2020
completări
M_REG10008132020/
09.04.2020

BEI

20.600.000
trageri în
2021
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0,00

48
luni

192
luni

EURIBOR6M +
0,455%

5 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 265.259.270
lei, investiții publice
de interes local,
2005, 20 ani (5 ani
graţie)
2.Dexia
Kommunalkredit
Bank: 233.738.875
lei, investiții publice
de interes local,
2007, 20 ani (5 ani
graţie)
3.BEI: 60.000.000
euro, investiții publice
de interes local,
2012, 20 ani (4 ani
graţie)
4.BEI: 22.000.000
euro, investiții publice
de interes local,
2016, 20 ani (4 ani
graţie)
5.BEI: 21.097.000
euro, investiții publice
de interes local,
2019, 22 ani (4 ani
graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

4

Unitatea
administrativteritorială

SECTORUL 6
BUCUREȘTI
Calea Plevnei nr.
147-149,
Sector 6, CP
060013.
Tel.: 037 - 6204319
Fax: 037 - 6204446
prim6@
primarie6.ro
www.primarie6.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Obiective de investiții
prezentate în anexa la
HCLS6 nr.
54/02.04.2020
(reabilitare termică 105
blocuri de locuințe),
conform Anexei 3
centralizator obiective
de investiții (4.276.061
EUR)
D6EEPB - Sector 6 Eficiență energetică
pentru clădiri publice
(District 6 - Energy
Efficiency for Public
1
Buildings) ELENA
(17.000.000 EUR)
(investiții publice locale
conform HCLS6 nr.
54/02.04.2020: măsuri
de eficiență energetică
pentru unități de
învățământ public - 19
școli și grădinițe publice,
conform Anexei 3
centralizator obiective
de investiții)

Data
depunerii
documentaţiei

4420/M_RE
G-10007462020/
08.04.2020
completări
M_REG10012452020/
15.04.2020

Finanţator
EUR

Banca
de
Dezvoltare a
Consiliului
Europei

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

21.276.061
din care
17.000.000
pentru
proiecte
FEN
trageri în:
2020:
17.000.000
pentru
proiecte
FEN
2021:
4.276.061

1

0,00

-

300
luni

0,68%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

9 finanţări
rambursabile
directe:
1.BEI: 70.000.000
EUR, reabilitare
termică, 2010, 15 ani
(3 ani graţie)
2.MFP: 12.658.805
lei, proiecte FEN,
OUG nr. 8/2016,
2016, 5 ani
3.CEC Bank:
304.400.047,64 lei
(inițial
411.450.641,64 lei),
refinanțare datorie
publică locală, 2016,
15 ani
4.BEI: 15.292.633,27
EUR, reabilitare
termică, 2016, 22 ani
(4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168
EUR, reabilitare
termică, 2017, 22 ani
(4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank:
107.050.594 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie

Ministerul Fondurilor Europene a comunicat cu adresa nr. 237/13.08.2019 că proiectul D6EEPB al Sectorului 6 poate fi considerat proiect care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la UE.
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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

publică locală, 2018,
10 ani
7.Raiffeisen Bank:
147.500.000 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
14 ani și 2 luni
8.UniCredit Bank:
114.331.450,57 lei,
investiții publice de
interes local, inclusiv
proiecte FEN, 2019,
12 ani
9.BEI: 31.300.000
EUR, investiții publice
de interes local și
proiect ELENA, 2019,
22 ani (4 ani grație)
o garanție:
BCR: 150.000.000
lei, investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12
ani (3 ani grație)

TOTAL

41.876.061

7.700.000

din care
17.000.000
pentru
proiecte
FEN

din care
611.968,51
pentru
proiect
FEN
trageri în:

trageri în:
2020:
17.000.000
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2020:
3.000.000

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

pentru
proiecte
FEN
2021:
24.876.061

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

din care
611.968,51

pentru
proiect
FEN2021:
2.200.000
2022:
2.500.000

VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unitățiadministrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5130/03.08.2017 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit nr. RQ17080360902324/04.09.2017.
Cu Notificarea nr. 21761/01.04.2020, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.
39/30.03.2020 privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 165/27.06.2017, modificată prin HCL Blaj nr. 50/09.04.2019 prin care s-a
aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, destinația împrumutului menționat fiind următoarea:
• Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj (străzi în arealul urban al municipiului Blaj) etapa a III a, județul Alba:
2.500.000 lei;
• Bazin de înot: 5.005.000 lei;
• Punte pietonală peste râul Târnava Mare, între strada Clujului și strada Plopilor în municipiul Blaj, județul Alba: 1.625.000 lei;
• Reabilitare/Modernizare străzi în arealul urban al municipiului Blaj-etapa a V-a: 1.500.000 lei;
• Amenajare urbanistică și peisagistică curte interioară Colegiul Național „Inocentie Micu Clain” Blaj: 1.500.000 lei;
• Reabilitare drum comunal DC 203 Blaj-Flitești-Deleni-Obârșie: 870.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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2. COMUNA FILIPEȘTII DE TÂRG, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr. 4107/20.05.2015 a fost autorizată contractarea de către Comuna Filipeștii de Târg a unei finanțări rambursabile interne,
în valoare de 4.317.595 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Comuna Filipeștii de
Târg a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 226/28.05.2015.
Cu Notificarea nr. 7371/02.04.2020, cu completările ulterioare,Comuna Filipeștii de Târg aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 12/02.03.2020 pentru aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 57/05.12.2014 privind aprobarea și
garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.317.595 lei.Conform prevederilor acestei hotărâri, a fost modificată lista
obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA, prin renunțarea la finanțarea obiectivului „Amenajare trotuare, șanțuri
betonate și rigole carosabile pe DJ 101 P, 101I, D.C.112B și D.S.205, sat Filipeștii de Târg” (3.685.051 lei), majorarea valorii alocată din
împrumut pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Cămin Cultural sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg” și
introducerea a patru obiective noi de investiții.Prin urmare, împrumutul în valoare de 4.317.595 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor
obiective de investiții:
1. „Construire parc, loc de joacă pentru copii, pavilion cu grup sanitar, alei, împrejmuire”: 515.000 lei;
2. „Construire teren minifotbal, pavilion recreere cu grup sanitar, loc de joacă pentru copii, drum acces, alei pietonale și carosabile, spațiu
parcare, branșamente utilități, împrejmuire teren și organizare de șantier”: 1.064.595 lei;
3. „Construire trotuare sat Mărginenii de Jos”: 746.000 lei;
4. „Amenajare drum acces și parcare în incinta sediului administrativ, dispensarului, sălii de consiliu (Etapa a II-a)”: 432.000 lei;
5. „Extindere și modernizare Cămin Cultural sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg”: 1.560.000 lei (initial 632.544 lei).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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