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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 

ORDINE DE ZI 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de 18 iunie2019, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1000, 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 1.200,00 763,00 437,00 1.200,00     1.200,00     0,00   100,00 10,16 209,81 703,49 

2020 1.200,00   1.200,00 1.200,00   0,00 100,00   326,09 

2021 1.200,00   1.200,00 395,39 804,61 32,95   7,95 

NOTĂ:                  
1) Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și 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 
(4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar), 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) și 2021 (4,69 lei/euro, 4,15 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), publicată de 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 
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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 și/sau de la donatori 
europeni în cadrul programelor interguvernamentale: 
 

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 

COMUNA FÂNTÂNA 
MARE 

JUDEŢUL SUCEAVA 
Sat Fântâna Mare 

Tel.: 0230- 543 280 
Fax: 0230- 543 270 
primaria_fantana_ 
mare@yahoo.ro 

Modernizare drumuri de 
interes local în lungime 
5,74 km în com. Fântâna 
Mare, jud. Suceava 
PNDR 

4248/588283/ 
10.06.2019 
completări 
588525/ 

14.06.2019 

Banca 
Transil
vania 

0,00 
750.000 

trageri în 
2019 

5 luni 1 
lună 

ROBOR3M + 2,50% 
 
com. acordare 0,5% 

NU 

2 

ORAȘUL ISACCEA 
JUDEŢUL TULCEA 
Str. 1 Decembrie nr. 

25 
Tel.: 0240 - 506 600 
Fax: 0240 - 506 623 
serviciuleconomic 

isaccea@gmail.com 
secretariatisaccea@ 

gmail.com 

Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
publice: Sala de sport 
„Progresul” și „Biblioteca 
Orășenească Elena 
Lelia Avrigeanu”, Oraș 
Isaccea, jud. Tulcea 
Programul de 
Cooperare Elvețiano – 
Român(515.000 lei) 
Creșterea eficienței 
energetice a clădirii 
publice: Liceul 
„Constantin Brătescu”, 
Oraș Isaccea, jud. 
Tulcea (659.400 lei) 
POR 2014 - 2020 
Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 

4248/588285/ 
10.06.2019 BCR 0,00 

2.971.200 
trageri în 

2019 

12 
luni 

108 
luni 

ROBOR6M +3,36% 
 
com. acordare: 0,2% 
flat 
com.ramb.anticip.: 
2% flat în cazul refin. 
de la terți 

3 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 2.500.000 lei, 
investiții publice, 2005, 
20 ani (1 an graţie)  
2.RCI Leasing 
România: 25.257,79 
lei, achiziție autoturism, 
2016, 3 ani   
3. MFP: 1.140.000 lei, 
OG nr. 8/2015,  
investiții publice, 2018, 
20 ani 
o garanție 
BCR: 387.407,63 lei,  
refinanțare credit 
contractat de SC 
Aquaserv SATulcea, 
2018, 15 ani (12 luni 
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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 

publice ciclul primar și 
gimnazial din cadrul 
Liceului „Constantin 
Brătescu”, Oraș Isaccea, 
jud. Tulcea (1.796.800 
lei) 
POR 2014 - 2020 

graţie) 

3 

MUNICIPIUL 
ORADEA 

JUDEŢUL BIHOR 
Piaţa Unirii nr. 1-2, CP 

410100. 
Tel.: 0259 - 437 000 
Fax: 0259 - 432 883 
primarie@oradea.ro 

www.oradea.ro 

1. Restaurarea casei 
Darvas - La Roche în 
vederea valorificării 
patrimoniului cultural 
Secesion 
2. Restaurarea, 
conservarea și 
integrarea în circuitul 
cultural a obiectivului: 
Muzeul Francmasoneriei 
din Oradea 
3. Creșterea 
performanței energetice 
a Spitalului Clinic 
Județean de Urgență 
Oradea 
4. Creșterea eficienței 
energetice a Școlii 
Gimnaziale Dacia din 
Municipiul Oradea 
5. Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
existente la Liceul 
Teoretic Onisifor Ghibu 
din Municipiul Oradea 
6. Creșterea eficienței 
energetice a Școlii 

4249/588286/ 
10.06.2019 
completări 
18.06.2019  

BCR 0,00 

100.000.000 
trageri în: 

2019: 
100.000.000 

2020: 
150.000.000 

2021: 
150.000.000 

2022: 
100.000.000 

2023: 
20.000.000 

48 
luni 

72 
luni 

ROBOR6M + 0,9% 

9 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 23.077.147 lei, 
reabilitare, 
modernizare şi 
extindere infrastructură 
municipală, 2005, 20 
ani (10 ani graţie) 
2.BEI: 16.141.500 
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 publice parc 
industrial, 2011, 25 ani 
(4 ani graţie) 
5.BCR: 25.000.000 lei, 
investiţii, 2011, 10 ani 
(2ani graţie) 
6.ING Bank: 
40.000.000 lei, proiecte 
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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 

Grădiniței cu program 
prelungit nr. 20 - 
Municipiul Oradea   
7. Creșterea 
performanței energetice 
a Spitalului Clinic 
Municipal Dr. Gavril 
Curteanu Oradea 
8. Creșterea eficienței 
energetice a Clădirilor 
aferente Liceului 
Ortodox Episcop Roman 
Ciorogariu - Municipiul 
Oradea 
9. Construirea creșei și 
grădiniței din Parcul 
Industrial 1, cu 
echiparea infrastructurii 
educaționale pentru 
educația timpurie 
antepreșcolară și 
preșcolară în Municipiul 
Oradea 
10. Extinderea creșei și 
grădiniței nr. 28, cu 
echiparea infrastructurii 
educaționale pentru 
educația timpurie 
antepreșcolară și 
preșcolară în Municipiul 
Oradea 
11. Extinderea creșei și 
grădiniței nr. 53, cu 
echiparea infrastructurii 

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, 21 ani (3 ani 
grație) 
10. BEI: 14.000.000 
EUR, investiții publice, 
2018, 24 ani (4 ani 
grație) 



pagina 5 din 7 
 

 

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 

educaționale pentru 
educația timpurie 
antepreșcolară și 
preșcolară în Municipiul 
Oradea 
12. Modernizarea 
parcului de tramvaie din 
Municipiul Oradea - 
etapa I 
13. Reabilitarea și 
echiparea infrastructurii 
educaționale pentru 
învățământul profesional 
și tehnic și învățarea pe 
tot parcursul vieții în 
cadrul Colegiului Tehnic 
Traian Vuia din Oradea 
14. Reabilitarea, 
restaurarea și 
refuncționalizarea 
zidurilor Cetății Oradea 
în vederea introducerii în 
circuitul turistic Cetatea 
Oradea -  Centru 
multicultural și 
multiconfesional 
european  - etapa III. 
Consolidarea și 
restaurarea zidurilor 
Bastioanelor Ciunt și 
Bethlen, respectiv, a 
curtinei nordice și 
vestice  
15. Modernizarea 
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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 

parcului de tramvaie din 
Municipiul Oradea - 
etapa 2 
16. Crearea unor trasee 
pietonale și 
îmbunătățirea 
transportului public de 
persoane în zona 
centrală a Municipiului 
Oradea 
17. Dezvoltarea și 
prioritizarea transportului 
de călători din Municipiul 
Oradea 
18. Coridorul de 
mobilitate urbană 
durabilă din Piața 
Emanuil Gojdu - Vasile 
Alecsandri, Oradea 
POR 2014 - 2020 

TOTAL 0,00 

104.202.200 
trageri în: 

2019: 
104.202.200 

2020: 
150.000.000 

2021: 
150.000.000 

2022: 
100.000.000 

2023: 
20.000.000  
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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 detaliată solicitarea Consiliului Județean Maramureș, care figurează în Anexa nr. 1, la pct. 2. 
 
IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei 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: 
 

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 

COMUNA FORĂȘTI 
JUDEŢUL 
SUCEAVA 
Sat Forăști 
Tel./Fax: 

0230 - 542 924 
primaria_forasti@ya

hoo.com 

Construire piață mixtă-sat 
Manolea, comuna Forăști, 
județul Suceava (481.000 
lei) PNDR 
Modernizare drum comunal 
în satele Manolea și 
Viișoara în comuna Forăști 
(440.000 lei) 
Reabilitarea infrastructurii 
rutiere afectate de inundații 
din comuna Forăști, județul 
Suceava (270.000 lei) 
MDRAP prin CNI 
Întocmire SF pentru proiect 
„Modernizare drumuri sătești 
în satele Boura, Tolești, 
Oniceni” (140.000 lei) 

4238/588117/ 
05.06.2019 

CEC 
Bank 0,00 

1.331.000 
trageri în 2019 

din care 
481.000 

pentru proiect 
FEN 

12 
luni 

84 
luni 

ROBOR6M + 3,25% 
 
com.analiză: 0,5% 
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,08%/lună 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.ramb.anticip.: 
1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

o finanţare 
rambursabilă 
directă: 
Deusche Bank AG 
LONDRA: 250.000 
EUR, investiții locale, 
2004, 25 ani (5 ani 
grație) 

 


