COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 23 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
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 2)
163,09
674,54
297,92
3,10

100,00
1.200,00
611,54
588,46
1.200,00
1.200,00
0,003)
2019
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
2020
1.200,00
1.200,00
253,03
946,97
21,09
2021
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 notificării primite din partea MUNICIPIULUI ROMAN, JUDEȚUL NEAMȚ:
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5332/22.05.2018 a fost autorizată contractarea unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 48.300.000 lei, de
către Municipiul Roman, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Roman a
încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ18061517940177, în data de 02.07.2018.
Cu Notificarea nr. 6306/27.03.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.17.992/28.03.2019, cu completările ulterioare, Municipiul
Roman aduce la cunoștința CAÎL adoptarea H.C.L. nr. 80/27.03.2019 privind reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse a fi finanțate din
împrumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii. Potrivit prevederilor acestei hotărâri, a fost
aprobată reactualizarea Listei proiectelor de lucrări de investiţii, având ca sursă de finanțare împrumutul contractat de la CEC Bank SA, prin
renunțarea la obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Multicultural „Unirea”” (8.485.013,12 lei) și introducerea
a două obiective de investiții noi, și anume:
• „Rest de executat - Modernizare ansamblu străzi: Mărului, Tinosului, Pescarilor, Ocniței” (3.374.869,54 lei),
• „Rest de executat parcări de reședință” (1.814.875,68 lei).
Totodată, Municipiul Roman aduce la cunoștința CAÎL că la patru obiective de investiții s-au obținut economii prin redimensionarea volumului de
lucrări, sumele rămase neutilizate fiind redistribuite la alte obiective de investiții aprobate, conform anexei la H.C.L. nr. 80/27.03.2019, valoarea
finanțării rambursabile rămânând neschimbată.
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