
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 18 aprilie 2019, care se va desfăşura la sala 17, parter, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2019 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2019 – 2021:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, în anul 2019, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor
rambursabile,  care  poate  fi  autorizată  pentru  o  unitate/sudiviziune  administrativ-teritorială,  este  de  maximum 100  milioane  lei  anual.
Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate
proiectelor  care  beneficiază  de  fonduri  externe  nerambursabile  de  la  Uniunea  Europeană  și  nici  pe  cele  destinate  proiectelor  care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021,
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 2019,
2020 și 2021. 
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2019 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:

Anul
Limite

contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare

(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2) 

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri

(% din limită)

Trageri
reautorizate în

anul 2019
(mil. lei) 2)

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

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2019 1.200,00  571,91 628,09 1.200,00     1.200,00       0,003)   100,00 -  106,85 616,18

2020 1.200,00 1.200,00     1.200,00     0,00   100,00  297,84

2021 1.200,00 1.200,00        215,44 984,56     17,95     3,10

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2018; 
2) 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 anilor 2019
(4,67 lei/euro, 4,03 lei/dolar), 2020 (4,62 lei/euro, 3,98 lei/dolar) și 2021 (4,60 lei/euro, 3,97 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2019 (30 ianuarie 2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză;
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3) Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2019 (4,67 lei/euro, 4,03 lei/dolar) față de cele luate
în considerare la autorizările emise în 2018 (4,62 lei/euro și 3,88 lei/dolar pentru anul 2019, conform prognozei de toamnă 2018 publicată de CNSP în 9 noiembrie 2018),
rezultă un deficit de 2,37 mil.lei, având în vedere și Hotărârea CAÎL nr. 5689/02.04.2019 pentru revocarea Hotărârii CAÎL nr. 5403/08.08.2018 (Comuna Ciocănești din jud.
Călărași).    

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:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în
derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

ORAȘUL MĂGURE-
LE

JUDEȚUL ILFOV
Str. Călugăreni nr. 2-

4.
Tel.: 021 - 457 4091
Fax: 021 - 457 4165
office@ primariama-

gurele.ro
www.primaria magu-

rele.ro

Eficientizarea energetică 
prin reabilitarea clădirilor 
rezidențiale din orașul 
Măgurele - Pachetele I, II, 
III și IV
Revitalizare Oraș 
Măgurele prin înființare 
Parc Dumitrana
POR

4212/586143/
04.04.2019
completări
586431/

12.04.2019,
17.04.2019

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00 55.000.000
trageri în 2019

36
luni

84
luni

ROBOR3M + 0,95%

com.acordare: 0,1%
com.revizie: 0,15%
com.ramb.anticip.: 1,5%
în cazul refin. de la alte 
bănci
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,5%

NU

2

COMUNA
DOBROSLOVENI

JUDEȚUL OLT
Str. A.I. Cuza nr. 1.
Tel.: 0249 - 530 022
Fax: 0249 - 530 210

primar@
dobrosloveni.ro

www.dobrosloveni.ro

Proiect ”Welcome to the 
middle ages” („Bun venit 
în Evul Mediu”)
Program Interreg V-A 
RO-BG

4216/586240/
09.04.2019
completări
12.04.2019

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00

1.000.000
trageri în:

2019:
920.919,20

2020:
79.080,80

12
luni 6 luni

ROBOR6M + 2,2%

com.analiză: 0,2% flat
com.ramb. anticip.: 2%
com. restructurare: 0,5%

NU
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în
derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

3

COMUNA
CORLĂTENI

JUDEȚUL
BOTOȘANI

Str. Principală nr. 59,
CP 717075.

Tel./Fax:
0331 - 560 155
0785- 261 510

primariacorlateni@
yahoo.com

www.primaria-
corlateni.ro

Achiziție utilaj pentru 
comuna Corlăteni, jud. 
Botoșani
PNDR

4217/586295/
10.04.2019
completări

16.04.2019,
17.04.2019

CEC 
Bank 0,00 240.928,30

trageri în 2019
14
luni

10
luni

ROBOR3M + 3,25%

com.analiză: 0,5%
com.analiză în regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.gestiune: 1%
com.ramb.anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7%

NU

TOTAL 0,00

56.240.928,30
trageri în:

 2019:
56.161.847,50

2020:
79.080,80

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018, cuprinse în Anexa nr. 1. 

În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 02.04.2019 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri). Pe această listă figurează, la nr. 13, cererea Orașului
Titu (județul Dâmbovița) pentru autorizarea efectuării de trageri în sumă de 2.372.442,05 lei din creditul în valoare de 5.000.000 lei, contractat
de la EXIMBANK SA. Cu adresa nr.  5136/10.04.2019, Primăria Orașului  Titu comunică renunțarea la cererea nr.  302/09.01.2019 privind
efectuarea de trageri în anul 2019 în sumă de 2.372.442,05 lei din finanțarea rambursabilă în valoare de 5.000.000 lei, urmând ca suma
respectivă să fie trasă în anul 2020, conform Hotărârii CAÎL nr. 5529/01.11.2018.
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IV.  Analiza  următoarelor  cereri  pentru  autorizarea  contractării  de  finanţări  rambursabile  interne,  care  intră  sub  incidența
plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr.
925/2018:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

ORAȘUL OTOPENI
JUDEȚUL ILFOV
Str. 23 August nr.

10.
Tel.: 021 - 352 0033
Fax: 021 - 352 0034
secretariat@ otope-

niro.ro
www.otopeni.ro

Extindere Liceul Ioan 
Petruș
Canalizare str. Oașului, str. 
Ardealului
Modernizare și amenajare 
str. Munteniei
Alimentare cu apă str. 
Ardealului
Modernizare str. Ardealului,
str. George Enescu, str. I. 
G. Duca, str. Ion Creangă, 
str. Nicolae Iorga, str. 
George Topârceanu, str. 
Nichita Săonescu
Rețea alimentare cu apă 
str. I. Creangă, str. Zborului
Rețea canalizare str. 
Libertății, str. I.G. Duca, str.
Ion Crerangă, str. 
Primăverii, str. George 
Topârceanu, str. Spiru 
Haret, str. Petre Ispirescu, 
Aleea Panseluțelor

4170/583671/
21.01.2019
completări

15.02.2019,
584684/

20.02.2019,
586189/

05.04.2019,
17.04.2019

BCR 0,00

36.625.590,47
trageri în:

2019:
10.173.775,10

2020:
12.208.530,12

2021:
12.208.530,12

2022:
2.034.755,13

36
luni

108
luni ROBOR6M + 1,5%

2 finanţări 
rambursabile:
1.BCR: 73.200.000 
lei, investiții publice 
de interes local, 
2006, 17 ani (117 luni
grație)
2.BCR: 
13.822.881,27 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 
81 luni

2 COMUNA ROCIU
JUDEȚUL ARGEȘ
Str. Principală nr.

1B.
Tel./Fax:

Modernizare strada 
Răduleștilor, L=680 m în 
comuna Rociu, jud. Argeș
Modernizare strada 
Coșărăilor, L=1,1 km în 

4187/584362/
12.02.2019
completări
585862/

27.03.2019

BCR 0,00 1.000.000
trageri în 2019

12
luni

108
luni

ROBOR3M + 2,5%

com.acordare: 
0,25% flat

NU
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

0248 – 688 115
primaria.rociu@

yahoo.com
comuna Rociu, jud. Argeș

3

COMUNA
BEZDEAD
JUDEȚUL

DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.

247A, CP 137035.
Tel./Fax:

0245 – 663 011
primaria_bezdead@

yahoo.com
www.bezdead.ro

Reabilitare/Modernizare 
drumuri (ulițe) locale 
(Duca, Groape, Negrescu, 
Purcărea, Ureche-Șerban, 
Valea Dedii, Valea Macului,
Valea Omului), com. 
Bezdead, jud. Dâmbovița
Modernizarea Uliței 
Mihăiescu în com. 
Bezdead, jud. Dâmbovița
Reabilitare/Modernizare 
drumuri (ulițe) locale, Ulița 
Tunari din com. Bezdead, 
jud. Dâmbovița
Extindere și modernizare 
Centrul cultural Bezdead, 
sat Bezdead, sat Bezdead,
com. Bezdead, jud. 
Dâmbovița

4211/586142/
04.04.2019
completări
15.04.2019

CEC 
Bank 0,00 2.000.000

trageri în 2019
12
luni

108
luni

ROBOR6M + 2,75%

com.reanaliză: 
0,5%
com.neutilizare: 
0,5%
com.ramb.anticip.: 
1%
com.refin.: 3%

NU

TOTAL 0,00

39.625.590,47
trageri în:

2019:
13.173.775,10

2020:
12.208.530,12

2021:
12.208.530,12

2022:
2.034.755,13
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