COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de23ianuarie2019, care se va desfăşura la sala17, parter, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2018 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2018 – 2021:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2018, în anul 2018, plafoanele privind finanţările rambursabile care puteau fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmau să fie contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au fost în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
au cuprins 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 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:
Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.099,27
2018
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.199,16
2019
1.200,00
1.200,00
794,63
2020
1.200,00
1.200,00
45,55
2021
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017, Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;

100,73
0,84
405,37
1.154,45

91,61
99,93
66,22
3,80

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

2)

Trageri
reautorizate în
anul 2018
2)
(mil. lei)
202,50

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
427,39
696,44
0,00
187,07
24,52
2,73

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 2018
(4,65 lei/euro, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar), 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar)și 2021 (4,58 lei/euro, 3,85 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2018
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(9 noiembrie 2018), publicată 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:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

ORAȘUL OVIDIU
JUDEȚUL
CONSTANȚA
Str. Sănătății nr. 7,
CP 905900.
Tel.: 0241 - 255 340
0722 340 788
Fax: 0241 - 255 341
int. 116
primariaovidiu@
gmail.com
www.primaria
ovidiu.ro

1.Sit arheologic Ovidiu Conservare, recostrucție
parțială și punere în
valoare pentru integrarea
în circuit turistic a Castrului
Roman
2.Zonă de relaxare și
agrement în orașul Ovidiu
POR 2014-2020

4157/594497/
21.12.2018
completări
15.01.2019

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,

4164/583380/
14.01.2019
completări
583691/
21.01.2019

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 1,8%

BCR

BCR

0,00

1.394.550,23
trageri în:
2019:
836.730,14
2020:
557.820,09

24
luni

96
luni

0,00

25.000.000
trageri în:
2019:
15.000.000
2020:
10.000.000

36
luni

84
luni

pagina 2 din 13

com.acordare:
0,25% flat
com.ramb.
anticip.: 2% în
cazul refinanțării
de la altă bancă

ROBOR3M +
0,85%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

4 finanţări
rambursabile directe:
1.MFP: 290.490 lei,
proiect FEN - OUG nr.
2/2015, 2015, 5 ani
2.MFP: 248.058 lei,
proiect FEN - OUG nr.
2/2015, 2015, 7 ani
3.MFP: 376.932 lei,
proiect PN - OUG nr.
2/2015, 2015, 5 ani
4.BCR: 700.000 lei,
investiţii publice de
interes local, 2016, 5 ani
(2 luni graţie)
3 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,

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

Comuna Brebeni,
Comuna Valea Mare,
Municipiul Slatina,
Comuna Curtișoara,
Comuna Teslui, Comuna
Verguleasa)
Restaurare, consolidare și
modernizare Casa
Fântâneanu - Centrul
Eparhial Social-Cultural
(parteneriat, condus și
reprezentat de Județul
Olt, între Județul Olt și
Episcopia Slatinei și
Romanaților)
Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței
energetice pentru sediul
Consiliului Județean Olt
Reabilitare termică pentru
îmbunătățirea eficienței
energetice la Biblioteca
Județeană Olt „Ion
Minulescu”
POR

TOTAL

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

refinanțare datorie
publică locală, 2015, 7
ani

0,00

26.394.550,23
trageri în:
2019:
15.836.730,14
2020:
10.557.820,09

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

ORAȘUL SINAIA
JUDEȚUL
PRAHOVA
Bd. Carol I nr. 46.
Tel.: 0244 - 311 788

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Instalație de transport pe
cablu tip Teleschi Lăptici
garantarea creditului în
sumă de 1.326.912 lei,
care va fi contractat de SC
transport Urban Sinaia
SRL

Data
depunerii
documentaţiei

4155/594480/
17.12.2018
completări
594848/
27.12.2018,
583172/
09.01.2019

Valoare
finanţare
rambursabilă
Fi-nanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii
Finanţări rambursabile
aflate în derulare
Comisioane

ROBOR1M +
2%
Banca
Transilvania

0,00

663.456
trageri
în 2019

12
luni

60 luni

com.acordare:
0,75% flat
com.ramb.anti
cip.: 0,5% în
cazul
refinanțării de
la altă bancă

4 finanţări rambursabile
directe:
1.BEI: 553.967,97 EUR,
subîmprumut SAMTID II,
2006, 25 ani (6 ani graţie)
2.Alpha Bank: 8.145.000 lei,
investiţii publice de interes
local, 2007, 15 ani (2 ani
graţie)
3.BRD-GSG: 1.190.135,92
EUR, investiţii publice de
interes local, 2012, 15 ani (2
ani graţie)
4.CEC Bank: 10.181.818,24
lei, refinanțare datorie publică
locală, 2018, 12 ani (3 luni)
o garanție:
BANCPOST: 17.000.000 lei,
investiții publice, garantat SC
Transport Urban SRL, 2014,
11 ani (2 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 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 01.11.2018 (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, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

1

MUNICIPIUL
CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI
Str. București nr.
140A, CP 910058.
Tel.: 0242 - 311 005
Fax: 0242 - 318 574
office@primariacala
rasi.ro
www.primariacalara
si.ro

2

ORAȘUL
CERNAVODĂ
JUDEȚUL
CONSTANȚA
Str. Ovidiu nr. 11,
CP 905200.
Tel.: 0241 - 487 142
Fax: 0241 - 239 578
primaria@cernavod

Destinaţie finanţare
rambursabilă

1.Modernizare străzi în
cartierul Mircea Vodă,
municipiul Călărași 11.405.000 lei
2.Rețea canalizare
menajeră și pluvială cartier
Măgureni, municipiul
Călărași - 4.085.000 lei
3.Modernizare străzi cartier
Măgureni - 6.680.000 lei
4.Amenajare peisagistică și
modernizare b-dul N.
Titulescu între str. Cornișei
și str. Locomotivei - 7.130
000 lei
5.Reabilitare și
modernizare str. Grivița,
municipiul Călărași, jud.
Călărași - 10.310.000 lei
6.Rețea canalizare pluvială
str. Locomotivei 1.962.000 lei
Reabilitare și modernizare
drum județean 223C și
prelungirea acestuia în
orașul Cernavodă, jud.
Constanța - străzile care
fac obiectul acestei
investiții au o suprafață de
102.288 mp și aparțin în
totalitate domeniului public

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ROBOR3M +
0,8%
4159/583018/
03.01.2019
completări
583303/
11.01.2019,
21.01.2019

4161/583263/
10.01.2019
completări
15.01.2019

BCR

Raiffeisen
Bank

41.572.000
trageri în:
2019:
15.000.000
2020:
15.000.000
2021:
11.572.000

0,00

0,00

15.000.000
trageri în 2020
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36
luni

24
luni

144
luni

48
luni

com.analiză:
1.000 lei
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.rescadența
re/ restructurare/
reeșalonare:
0,7%

ROBOR1M +
0,58%
com.amendame
nt: 500 EUR

o finanţare
rambursabilă directă:
BCR: 25.000.000 lei,
proiecte FEN și investiții
publice de interes local,
2016, 13 ani

4 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 4.000.000 lei,
investiţii publice de
interes local, 2007, 12
ani (4 ani graţie)
2.BCR: 6.000.000 lei,
investiţii publice de
interes local, 2006, 17

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

a.ro
www.primariacernavoda.ro

administrat de Primăria
Orașului Cernavodă,
traseele propuse pentru
modernizare au o lungime
de 7.904 ml

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI
JUDEȚUL MUREȘ
Piața Primăriei nr. 7,
CP 545600.
Tel.: 0265 - 446 112
Fax: 0265 - 446 312
tirnaveni@cjmures.r
o,
office@primariatarn
aveni.ro
www.primariatarnav
eni.ro

Modernizare străzi în
municipiul Târnăveni
Alimentare cu apă potabilă
a Cartierului Botorca din
municipiul Târnăveni
Reabilitarea clădirii la
sectorul Servicii de
Dezvoltare Publică - Clădiri
Reabilitarea clădirii
Primăriei Municipiului
Târnăveni în scopul
creșterii eficienței
energetice

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

ani (4 ani graţie)
3.BCR: 4.981.021,13 lei,
investiții publice de
interes local, 2014, 10
ani (29 luni grație)
4.MFP: 1.692.000 lei,
proiect PN - OUG nr.
2/2015, 2015, 10 ani

4162/583370/
14.01.2019
completări
583734/
22.01.2019

CEC
Bank

4

JUDEȚUL BRAȘOV
Bd. Eroilor nr. 5,
Brașov, CP 500007.
Tel.: 0268 - 410 777
Fax: 0268 - 475 576
office@judbrasov.ro
www.judbrasov.ro

Aeroport Internațional
Brașov-Ghimbav, etapa III
(terminal pasageri, turn
control, platformă
aeronave, cale de rulare,
clădiri tehnice, rețele, etc.)

4165/583463/
15.01.2019
completări
21.09.2019

EXIMBANK

5

JUDEȚUL BRAȘOV
Bd. Eroilor nr. 5,
Brașov, CP 500007.

Aeroport Internațional
Brașov-Ghimbav, etapa III
(terminal pasageri, turn

4166/583464/
15.01.2019
completări

BCR

0,00

17.022.030,12
trageri în:
2019:
14.614.946
2020:
2.407.084,12

-

180
luni

ROBOR1M +
0,55%

0,00

31.063.000
trageri în:
2020:
26.063.000
2021:
5.000.000

36
luni

144
luni

0,00

25.385.000
trageri în:
2020:

36
luni

144
luni
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ROBOR3M + 1%

com.analiză:
0,2%
com.
reeșalonare/
restructurare:
0,5%
ROBOR3M +
0,50%

2 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
6.408.243,63 lei,
investiţii publice de
interes local, 2008, 15
ani (30 luni graţie)
2.BEI: 1.284.574 EUR,
subîmprumut MFP Program SAMTID B,
2006, 25 ani (5 ani
graţie)
6 finanțări
rambursabile directe:
1.BERD: 14.464.000
EUR, reabilitare DJ,
2006, 15 ani (2 ani
graţie)
2.EXIMBANK:
52.680.969,79 lei,
reabilitare drumuri şi
achiziţie ambulanţe,
2007, 25 ani (2 ani
graţie)
3.BCR: 14.000.000

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Tel.: 0268 - 410 777
Fax: 0268 - 475 576
office@judbrasov.ro
www.judbrasov.ro

6

COMUNA SUSENI
JUDEȚUL ARGEȘ
Sat Suseni, nr. 301.
Tel./Fax:
0248 – 699 397
primaria@suseni.cja
rges.ro
www.comunasuseni.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

control, platformă
aeronave, cale de rulare,
clădiri tehnice, rețele, etc.)

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

583690/
21.01.2019

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

15.385.000
2021:
10.000.000

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR, Aeroport
internațional BraşovGhimbav, 2009, 12 ani
(3 ani graţie)
4.CEC Bank: 29.432.000
lei, Aeroport
Internațional BrașovGhimbav-etapa III,
Reabilitare Spital Clinic
de Urgență-Corp B,
2015, 12 ani (4 ani
grație)
5.EXIMBANK:
68.937.000 lei, Aeroport
Internațional BrașovGhimbav și alte investiții
de interes public, 2018,
15 ani (3 ani grație)
6.BCR: 74.615.000 lei,
Aeroport Internațional
Brașov-Ghimbav și alte
investiții de interes
public, 2018, 15 ani (3
ani grație)
ROBOR3M +
1,5%

Modernizare drumuri
comunale în comuna
Suseni, județul Argeș

4168/583586/
17.01.2019
completări
583672/
21.01.2019

CEC
Bank

0,00
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6.000.000
trageri în
2019

12
luni

168
luni

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

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

0,04%
com.acordare:
0,25% flat
com.rescad./
reeșalon.: 0,2%
com.restruct.:
0,7%

TOTAL

0,00

136.042.030,12
trageri în:
2019:
35.614.946
2020:
73.855.084,12
2021:
26.572.000

VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unitățiadministrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚULHUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.4845/17.03.2016a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanţări rambursabile, în valoare de
56.817.952,35 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza acestei hotărâri,
Municipiul Hunedoara a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiţii nr. RQ1603529181933/21.03.2016, cu modificările și
completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.84318/04.12.2018, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.397/31.10.2018 privind
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.315/2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în vederea
refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza contractelor de credit nr.57/09.12.2004 și nr.59/20.09.2012 și a
împrumutului contractat de la CEC Bank SA în baza contractului de credit nr.70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014 și pentru finanțarea
unor obiective de investiții de interes local, cu modificările și completările ulterioare.Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată atât
modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte investiții, cât și prelungirea
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perioadei de tragere și a perioadei de grație, până la data de 21.12.2019, în acest sens, fiind transmis Actul adițional nr.3/03.12.2018 la
Contractul de credit de investiţii nr. RQ1603529181933/21.03.2016.Drept urmare, destinația împrumutului mai sus menționat, va fi următoarea:
• Refinanțare contract credit nr.57/09.12.2004, semnat cu Banca Comercială Română SA, în valoare de 1.109.619 lei;
• Refinanțare contract credit nr.59/20.09.2012, semnat cu Banca Comercială Română SA, în valoare de 8.708.333,35 lei;
• Refinanțare contract credit nr. 70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014, semnat cu CEC Bank SA, în valoare de 36.529.417,63 lei;
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC + execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent
nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 709.347,37 lei;
• Reabilitare strada 22 Decembrie, în valoare de 504.439,95 lei;
• Reabilitare strada Lătureni, în valoare de 420.030,79 lei;
• Reabilitare strada Buituri, în valoare de 278.777,86 lei;
• Reabilitare strada Crișan, în valoare de 392.591,24 lei;
• Reabilitare Piața Iancu de Hunedoara, în valoare de 468.752,66 lei;
• Reabilitare strada Revoluției, în valoare de 446.725,65 lei;
• Reabilitare strada Dr. Marinescu Gheorghe, în valoare de 345.330,69 lei;
• Reabilitare strada Vânătorului, în valoare de 414.036,22 lei
• Reabilitare strada Cernei, în valoare de 175.855 lei;
• Reabilitare strada Alecu Russo, în valoare de 476.594,41 lei;
• Reabilitare strada Bucegi, în valoare de 299.296,98 lei;
• Reabilitare strada Laminorului, în valoare de 271.450,76 lei;
• Reabilitare strada Victor Babeș, în valoare de 338.960,38 lei;
• Reabilitare alei-Parc Corvin, în valoare de 534.283,95 lei;
• Reabilitare Piața Libertății, în valoare de 35.168,27 lei;
• Reabilitare strada Cloșca, în valoare de 315.462,82 lei;
• Reabilitare parcare strada Avram Iancu, în valoare de 200.205,68 lei;
• Reabilitare strada Constantin Bursan, în valoare de 344.464,51 lei,
• Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, în valoare de 49.249,54 lei;
• Reabilitare strada Grădinilor, în valoare de 221.964,97 lei;
• Reabilitare strada Mărțișorului, în valoare de 2.977,31 lei;
• Reabilitare strada Popa Șapcă, în valoare de 725,67 lei;
• Reabilitarea sistemului rutier în municipiul Hunedoara, în valoare de 3.223.889,69 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚULMARAMUREȘ
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PrinHotărârea CAÎL nr.5638/07.12.2018 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Baia Mare a unui împrumut din venituri din
privatizare, în valoare de 24.000.000 lei, în baza art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,
destinat finanțării unui număr de 12 proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Conform art.2 din
această hotărâre,împrumutul se trage integral în anul 2018. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Baia Mare a încheiat cu Ministerul
Finanțelor Publice, Convenția nr.594.213/17.12.2018.
În urma analizei graficului de execuție a lucrărilor la obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, Municipiul Baia Mare
solicită prin Notificareanr.47.240/11.12.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.71.110/11.12.2018, reautorizarea tragerilor
astfel:
• în anul 2019: 14.000.000 lei;
• în anul 2020: 10.000.000 lei.
Potrivit prevederilor art.6 alin.(2) din Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art.1 din OGnr.8pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și modul
de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2975/30.08.2018, în
termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării convenției de împrumut de către ambele părți, Ministerul Finanțelor Publice, prin
Direcția generală de trezorerie și datorie publică, a dispus virarea sumei aprobate prin hotărârea CAÎL și prin convenția de împrumut, în contul
indicat de către Municipiul Baia Mare. Drept urmare, s-a efectuat tragerea integrală din împrumutul aprobat, în valoare de 24.000.000 lei, iar
solicitarea Municipiului Baia Mare, transmisă prin Notificareanr.47.240/11.12.2018, referitoare la aprobarea reeșalonării tragerilor, nu se
justifică.
OG nr.8/2018 nu prevede posibilitatea efectuării de trageri în anii 2019, respectiv 2020, ci doar în anul 2018.
3. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚULPRAHOVA
Prin Hotărârea CAÎL nr.4678/11.11.2015a fost autorizată contractarea de către Municipiul Câmpinaa unei finanţări rambursabile interne, în
valoare de 8.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Câmpina a
încheiat cu Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale SA, Contractul de credit nr.158520/9022/23.11.2015.
Cu adresa nr.75905/17.01.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.3277/21.01.2019, Municipiul Câmpina notifică CAÎL în
legătură cu adoptarea HCL nr.155/21.11.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de utilizare a finanțării creditului cu 12 luni, din Contractul
de credit nr.158520/9022/23.11.2015, modificat și completat prin acte adiționale, încheiat între BRD – Groupe Societe Generale SA și
Municipiul Câmpina.Conform notificării transmise, Municipiul Câmpina subliniază faptul că prelungirea perioadei de utilizare a creditului a fost
oportună pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării următoarelor obiective de investiții publice de interes local: „Blocuri de
locuințe de necesitate” și „Amenajare Cimitir Uman „Lumina””.În acest sens, Municipiul Câmpina a încheiat cu BRD – Groupe Societe Generale
SA, Actul adițional nr.3/26.11.2018 la Contractul de credit nr.158520/9022/23.11.2015, valoarea finanțării rambursabile rămânând
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neschimbată.Totodată, Municipiul Câmpina menționează că din finanțarea rambursabilă în valoare de 8.000.000 lei, la data prezentei, a fost
trasă suma de 7.276.612,26 lei și solicită avizul CAÎL pentru efectuarea de trageri în 2019, în sumă de 723.387,74 lei, pentru finalizarea celor
două obiective de investiții.
4. ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU
Prin Hotărârea CAÎL nr.4699/26.11.2015a fost avizată contractarea de către Orașul Buhuși a unei finanţări rambursabile, în valoare de
14.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Buhuși a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit de investiții nr.RQ15125747784957/08.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.26482/27.08.2018, completată cu nr.34927/12.11.2018, nr.39278/19.12.2018 și nr.2048/18.01.2019, Orașul Buhuși aduce la
cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.152/27.09.2018 privind aprobarea modificării programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe
anul 2018 cu finanțare rambursabilă internă și aprobarea Actului adițional nr.3 din 18.07.2018 la contractul de credit de investiții
nr.RQ151257477849957 din data de 08.12.2015.Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate modificări în structura împrumutului
contractat de la CEC Bank SA, respectiv:
• modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumut, prin introducerea la finanțare a noi obiective de investiții și redistribuirea
sumelor între investiții, și
• prelungirea perioadei de utilizare și a perioadei de grație, până la data de 15.09.2019.
Prin urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va fi următoarea:
1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, derulat prin POS Mediu, în valoare de 1.031.578,23 lei;
2. Reabilitare și modernizare strada Văioagă, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 2.206.658 lei;
3. Reabilitare și modernizare strada Mircea Voievod, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 1.302.514 lei;
4. Reabilitarea străzii Vasile Alecsandri, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 486.585,20 lei;
5. Modernizare strada Tineretului, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 693.587,74 lei;
6. Modernizare strada Bodești, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 4.659.856,83 lei, din care:
o Modernizare strada Bodești, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 3.815.903,83 lei, și
o Reabilitare alimentare cu apă strada Bodești, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 843.953 lei;
7. Modernizare strada Casa de apă, oraș Buhuși, județul Bacău, în valoare de 832.560 lei;
8. Modernizare tramă stradală în orașul Buhuși, județul Bacău, în valoare de 2.786.660 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Orașul Buhuși a prezentat următoarele documente:
• HCL nr.152/27.09.2018 privind aprobarea modificării programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2018 cu finanțare
rambursabilă internă și aprobarea Actului adițional nr.3 din 18.07.2018 la contractul de credit de investiții nr.RQ151257477849957 din data
de 08.12.2015;
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Actul adițional nr.3/18.07.2018 la Contractul de credit de investiții nr. RQ15125747784957/08.12.2015, încheiat cu CEC Bank SA;
Anexa 1.3 la Norme şi proceduri - Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Buhuși, întocmită în
conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
• Anexa 1.4 la Norme şi proceduri - Situaţia serviciului datoriei publice locale a Orașului Buhuși, întocmită în conformitate cu prevederile HG
nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată

•
•

5. ORAȘULINEU, JUDEȚULARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.5255/27.11.2017a fost avizată contractarea de către Orașul Ineua unei finanţări rambursabile, în valoare de 9.063.187
lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Ineu a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit
nr.276/04.12.2017.
Cu Notificarea nr.29418/26.11.2018, Primăria Orașului Ineu aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.200/21.11.2018 privind modificarea
anexei la Hotărârea nr.127 din data de 29.08.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne pentru
lucrări de investiții de interes local în valoare de 9.063.187 lei pe anul 2017. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiţii publice, prin renunțarea la finanțare a unui obiectiv de investiții și introducerea unor noi obiective de
investiții. Potrivit documentelor transmise de primărie, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții :
• Creșterea eficienței energetice la clădirile publice sediul Primărie și Casa de cultură în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 114.320 lei;
• Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă în sat Mocrea (aparținător), oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 121.665 lei;
• Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă în oraș Ineu, județul Arad -str. Avram Iancu, în valoare de 169.264 lei;
• Reabilitare și modernizare Liceul Mihai Viteazul în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 78.920 lei;
• Extindere, reabilitare și modernizare Liceul „Mihai Viteazul”, corp C1, în oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 509.621 lei;
• Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Sava Brancovici, str. C. Traian, nr. 2, în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 547.582 lei;
• Modernizare piață, orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 1.176.910 lei;
• Modernizare străzi urbane în orașul Ineu, județul Arad-Zona Blocuri, în valoare de 1.145.270 lei;
• Modernizare străzi marginale în orașul Ineu, județul Arad”, în valoare de 4.775.460 lei;
• Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 212.120 lei;
• Reabilitare și mansardare școală cu clasele I-IV, str. Republicii, nr.27 în oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 42.230 lei;
• Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană oraș Ineu, jud. Arad, în valoare de 30.000 lei;
• Modernizare, eficientizare și extindere a sistemului de iluminat public în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 86.275 lei;
• Construire și dotare cămin cultural în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 53.550 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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6. COMUNA ȘPRING, JUDEȚULALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5331/22.05.2018a fost avizată contractarea de către Comuna Șpringa unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.048.586,09 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Șpring a încheiat cu BCR SA,
Contractul de credit nr.201807200160/24.07.2018.
Cu Notificarea nr.6377/20.12.2018, Primăria Comunei Șpring aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.71/17.12.2018 privind modificarea și
completarea HCL nr.26/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de max. 1.050.000 lei. Prin
adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice, prin introducerea unui nou
obiectiv de investiții și redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții. Potrivit documentelor transmise, împrumutul va fi utilizat pentru
finanțarea următoarelor obiective de investiții :
• Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de 230.034,81 lei;
• „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Comun Șpring, județul Alba”, în valoare de 185.157,88 lei;
• „Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunța, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de 456.186 lei.
• Reabilitare grădiniță cu program normal Șpring, comuna Șpring, în valoare de 177.207,40 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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