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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 02 martie 2015, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1030, propunem următoarea ordine de zi: 
  

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2015 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2015 – 2017:    

 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (1)-(2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, pe 
anul 2015, în anul 2015, 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, precum şi cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană.  
 
În tabelul următor sunt prezentate sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în 
perioada 2015 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 182/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 şi 2016, 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:  

Cofinanţare fonduri UE  
Anul 

Limite 
contractare 
(mil.lei) 1) 

Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Disponibil 
contractare 

(mil.lei) 

Limite trageri
(mil.lei) 1) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)  

Disponibil 
trageri 
(mil.lei) 

Autorizări 
trageri 

(% din limită) 

Trageri 
reautorizate în 

anul curent 
(mil. lei) 3) 

Contractări
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3) 

 

2015 1.200,00 100,90 1.099,10 1.200,00 741,56 458,44 61,80 136,36 8,30 953,58  
2016 800,00   1.200,00 91,87 1.108,13 7,66   33,15  
2017     4,52       

NOTĂ:               
1)  limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 1166/2013;         
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2015, de 4,46 
lei/euro şi 3,88 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 2015), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 

       

3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2015, 
2016 și 2017, conform prognozei de iarnă 2015 (februarie 2015), elaborată de CNP.      
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II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, destinate asigurării prefinanţării/ 
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor: 

 
Valoare finanţare 

rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 
Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare 
 

1 

COMUNA MOFTIN 
JUDEŢUL SATU 

MARE 
Moftinu Mic nr. 219. 
Tel.: 0261- 875 105 
Fax: 0261 - 875 116 

primariamoftin@ 
yahoo.com 

Energy from waste – 
processing of forestry 
and agricultural green 
waste in order to 
complete regional waste 
management measures 
(Energie din deșeuri – 
prelucrarea deșeurilor 
forestiere și agricole cu 
scopul de a corespunde 
normelor regionale de 
management a 
deșeurilor) 
PCT HU-RO 

2731/536579
/22.01.2015
completări 
537096/ 

06.02.2015, 
19.02.2015 

CEC 
BANK 0,00

1.900.000 
trageri în 

2015 
12 luni 36 luni 

ROBOR3M 
+3,75% 
 
com.analiză: 
3.000 lei 
com.acordare: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,08%  
com.refin.: 3% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

NU 

2 

COMUNA OCNA 
ȘUGATAG 
JUDEŢUL 

MARAMUREȘ 
Str. Unirii nr. 66. 

Tel./Fax: 
0262 – 374 005 

primariaocna 
sugatag@ 
yahoo.com 

www.primaria 
ocnasugatag.ro 

Proiect integrat: 
Reabilitare și 
modernizare drum 
vicinal în localitatea Sat 
Șugatag; alimentare cu 
apă în localitatea Breb, 
comuna Ocna Șugatag, 
colectarea și epurarea 
apei uzate menajere în 
localitatea Breb, 
comuna Ocna Șugatag; 
promovarea și 
îmbunătățirea condițiilor 
de desfășurare a 
festivalului Tanjaua de 
pe Mara; înființarea și 
dotarea serviciului social 
pentru persoane 

2732/536594
/22.01.2015
completări 
537095/ 

06.02.2015 

Banca 
Transil-
vania    

0,00
1.200.000 
trageri în 

2015 
5 luni 1 lună 

ROBOR6M 
+4,5% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 

NU 



pagina 3 din 13 
 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare 
 

vârstnice Ocna Șugatag, 
județul Maramureș 
PNDR 

3 

COMUNA 
GHIMPAȚI 
JUDEŢUL 
GIURGIU 

Șos. București – 
Alexandria nr. 164. 

Tel.: 0246 - 276 409 
Fax: 0246 - 276 256 
primaria_ghimpati 
2007@yahoo.com 

Rețele de canalizare și 
stație de epurare, 
extindere rețele de apă 
sat Copaciu, 
modernizare cămin 
cultural Ghimpați, 
înființare centru de zi 
Ghimpați, amenajare 
spațiu pentru organizare 
târg, modernizare 
drumuri de interes local 
în comuna Ghimpați, 
județul Giurgiu 
PNDR 

2735/536911
/30.01.2015 

Banca 
Comer-
cială 
Carpatica 

0,00
1.145.986 
trageri în 

2015 
3 luni 1 lună 

ROBOR6M 
+4,5% 
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,5% 
com.gestiune: 
1% flat  
com.refin.: 3% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.evaluare: 
1.000 lei 

NU 

4 

MUNICIPIUL 
ORADEA 

JUDEŢUL BIHOR 
Piaţa Unirii nr. 1-2, 

CP 410100. 
Tel.: 0259 - 437 000 
Fax: 0259 - 437 544 
primarie@oradea.ro 

www.oradea.ro 

Realizarea investiţiilor 
publice de interes local 
cf. HCL nr. 
22/29.01.2015: 
Dezvoltarea turismului 
de agrement prin 
crearea Complexului 
Welness Termal 
„Nymphaea” Oradea 
POR 
Amenajare intersecție 
prin pasaj denivelat între 
dumul de centură al 
municipiului Oradea (str. 
Ogorului) și drumul 
național DN 76 relația 
Deva POR 
Amenajare intersecție 
prin pasaj denivelat între 

2736/537065
/05.02.2015
completări 
537708/ 

23.02.2015 

BEI 
23.000.000

trageri în 
2015

0,00 4 ani 16 ani 

EURIBOR6M + 
0,667% 
 
com.gestiune: 
0,15% 

8 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 23.077.147 
lei, reabilitare, 
modernizare şi 
extindere 
infrastructură 
municipală, 2005, 
20 ani (10 ani 
graţie) 
2.DEXIA 
Kommunalkredit 
Bank AG: 
26.350.000 EUR, 
achiziţie tramvaie şi 
refin.credit BCR, 
2008, 12 ani (3 ani 
graţie) 
3.BEI: 16.141.500 
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare 
 

dumul de centură al 
municipiului Oradea (str. 
Ogorului / Calea 
Sântandreiului) și 
drumul național DN 79 - 
Arad – Oradea POR 
Descongestionarea 
traficului rutier și 
îmbunătățirea mobilității 
populației pe coridorul 
transfrontalier de 
legătură Oradea – 
Biharkeresztes PCT HU-
RO 
Development of natural 
habitats of volunteer 
flora and protected trees 
species on Ciuperca Hill 
– Oradea and în 
Korosszegapati – Hajdu-
Bihor PCT HU-RO  

EUR, achiziţie 
tramvaie, 2008, 13 
ani (3 ani graţie) 
4.BRD GSG: 
15.000.000 EUR, 
investiţii, 2009, 13 
ani (3 ani graţie) 
5.HYPO NOE 
Gruppe Bank: 
10.360.000 EUR, 
infrastructură şi 
utilităţi publice parc 
industrial, 2011, 25 
ani (4 ani graţie) 
6.BCR: 25.000.000 
lei, investiţii, 2011, 
10 ani (2ani graţie) 
7.MFP: 14.424.60 
lei, OUG 3/2013, 
2013, 5 ani 
8.ING Bank: 
40.000.000 lei, 
proiecte FEN, 2013, 
9 ani (2,5 ani grație) 

5 

COMUNA 
BĂCEȘTI 

JUDEŢUL VASLUI 
Tel./Fax: 

0235 – 458 506 
primaria.bacesti@ 

yahoo.com 

Utilajele comunei 
Băcești 
PNDR 

2738/537437
/16.02.2015
completări 
23.02.2015 

PIRAEUS 
BANK 0,00

800.435 
trageri în 

2015 
11 luni 1 lună 

ROBOR6M 
+4,5% 
 
com.acordare: 
1% flat 

NU 
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare 
 

6 

COMUNA 
TĂTĂRUȘI 

JUDEŢUL IAȘI 
Tel.: 0232 - 714 500 
Fax: 0232 - 722 828 
primaria_tatarusi@ 

yahoo.com 

Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere, 
afectată de inundațiile 
din anul 2010, din 
comuna Tătăruși, județul 
Iași 
PNDR 

2739/537438
/16.02.2015
completări 

18.02.2015, 
20.02.2015 

Banca 
Comer-
cială 
Carpatica 

0,00
449.178 

trageri în 
2015 

9 luni 1 lună 

ROBOR6M 
+4,5% 
 
com.acordare: 
1% flat 

NU 

7 

COMUNA COROD 
JUDEŢUL GALAȚI 
Str. Ștefan cel Mare 
nr. 258, CP 807080. 
Tel.: 0236 - 864 006 
Fax: 0236 - 864 002 
primariacorodgl@ 

yahoo.com 

Achiziție utilaj pentru 
deszăpezire în comuna 
Corod, județul Galați 
PNDR 

2747/537819
/25.02.2015 BCR 0,00

211.735 
trageri în 

2015 
9 luni 1 lună 

ROBOR6M 
+4,5% 
 
com.acordare: 
1% flat 

NU 

TOTAL 
23.000.000

trageri în 
2015

5.707.334 
trageri în 

2015  
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III. Analiza cererii pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe destinate refinanțării datoriei publice 
locale, cuprinsă în tabelul următor: 

 
Valoare finanţare 

rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 
Unitatea 

administrativ-
teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
 

Refinanțare obligații de 
plată existente în 
Contractul de proiectare 
și lucrări nr. 
15836/12.09.2011 (în 
prezent girate/cesionate 
în favoarea Eximbank)  

Raiffeisen 
Bank 0,00

43.500.000 
trageri în 

2015 
2 luni 118 luni 

ROBOR1M + 
3,75% 
 
com. 
amendament: 
500 EUR 

ORAȘUL OTOPENI1 
JUDEŢUL ILFOV 

Str. 23 August nr. 10. 
Tel.: 021 – 352 00 33 
Fax: 021 – 352 00 34 

www.otopeniro.ro 
Refinanțare obligații de 
plată existente în 
Contractul de credit nr. 
111/22.08.2006, 
încheiat cu BCR 

2724/536349
/15.01.2015
completări 

28.01.2015, 
04.02.2015 

HYPO NOE 
Gruppe 
Bank AG 

16.000.000
trageri în 

2015
0,00 2 luni 118 luni 

EURIBOR1M + 
2,6% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 

2 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 73.200.000 
lei, investiţii, 2006, 
14 ani (9 ani grație) 
2.Asocierea SC 
Romstrade & 
Arcadia Engineering: 
100.000.000 lei, 
investiții, 2011, 3 ani 
și 1 lună (3 ani grație 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1  Prin HCL nr. 28/29.08.2014 privind contractarea unui împrumut intern și/sau extern în valoare de maxim 120 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru 
refinanțarea/reorganizarea Serviciului Datoriei Publice pentru orașul Otopeni, Orașul Otopeni intenționează să contracteze două finanțări rambursabile pentru: 
 - refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile de tipul unui credit furnizor, contractate fără avizul CAÎL, pentru care DGTDP a solicitat efectuarea 
unei acțiuni de control în luna septembrie 2014, dar la care nu s-a primit încă răspuns. Contractul de credit furnizor, respectiv Contractul  de proiectare și lucrări nr. 
15836/12.09.2011, a fost încheiat inițial cu Asocierea SC ROMSTRADE SRL – SC ARCADIA ENGINEERING SRL, asociere care ulterior s-a transformat într-o entitate cu 
personalitate juridică, denumită SC Romstrade Proiect OTP SRL, în baza Actului adițional nr. 1/08.12.2011. Prin Actul adițional nr. 1, SC Romstrade Proiect OTP SRL a preluat 
toate drepturile și obligațiile ce revin sau au fost asumate de către Asocierea SC ROMSTRADE SRL – SC ARCADIA ENGINEERING SRL; 
 - refinanțarea unor obligații de plată aferente finanțării rambursabile în valoare de 73.200.000 lei, contractată de la BCR în anul 2006. 
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidenţa plafoanelor de 
contractare și trageri aprobate prin Legea nr. 182/2014, cuprinse în tabelul următor: 

 
Valoare finanţare 

rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 
Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
 

Piață agroalimentară în 
orașul Făget EXIMBANK 0,00

2.800.0002 
trageri în 

2015 
48 luni 69 luni 

ROBOR1M + 2% 
 
com.acordare: 
0,49% flat 

1 

ORAȘUL FĂGET 
JUDEŢUL TIMIȘ 

Calea Lugojului nr. 
25, CP 305300. 

Tel.: 0256 - 320 494 
Fax: 0256 - 320 611 
plfaget@online.ro 

Refinanțare credite 
contractate de la BCR 

2733/536735
/26.01.2015
completări 
537818/ 

25.02.2015 

EXIMBANK 0,00
481.000 

trageri în 
2015 

48 luni 60 luni 
ROBOR1M + 2% 
 
com.acordare: 
0,49% flat 

6 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 180.000 lei, 
centru social 
multifuncţional, 2004, 
10 ani (1 an graţie) 
2.BCR: 280.000 lei, 
extindere alimentare 
cu apă şi canalizare, 
2004, 10 ani (1 an 
graţie) 
3.BCR: 47.700 lei, 
reabilitare sală de 
sport, 2004, 10 ani (1 
an graţie) 
4.BCR: 500.000 lei, 
extindere săli de 
clasă, centrală termică 
liceu, 2005, 10 ani (1 
an graţie) 
5.BCR: 400.000 lei, 
reabilitare străzi, 
2006, 10 ani (1 an 
graţie) 
6.BCR: 700.000 lei, 
investiții publice, 2008, 
10 ani (1 an grație) 

                                                 
2  Valoarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare Piață Agroalimentară” este de doar 2.768.970,37 lei, față de suma de 2.800.000 lei care se 
intenționează a fi alocată din finanțarea rambursabilă în valoare de 3.281.000 lei. 
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
 

2 

ORAȘUL SĂLIȘTE 
JUDEŢUL SIBIU 
Str. Ștează nr. 9. 

Tel.: 0269 - 553 512 
Fax: 0269 - 553 363 

www.primaria 
saliste.ro 

Contracte subsecvente 
care se vor încheia în 
baza Acordului-cadru nr. 
1/28.04.2014 
„Proiectare și execuție 
pentru reabilitare străzi 
din orașul Săliște și 
satele afiliate” 

2737/537289
/11.02.2015
completări 
18.02.2015 

EXIMBANK 0,00
8.000.000 
trageri în 

2015 
12 luni 108 luni 

ROBOR6M 
+2,5% 
 
com.acordare: 
0,7% flat 

NU 

3 

ORAȘUL CHITILA 
JUDEŢUL ILFOV 

Str. Ion Olteanu nr. 
6. 

Tel.: 021 - 436 3709 
Fax: 021 - 436 3710 

primar@ 
primariachitila.ro 

www.primaria 
chitila.ro 

 
Cu adresa nr. 
4774/418/26.02.201
5, Orașul Chitila 
solicită CAÎL 
încetarea 
aplicabilității 
Hotărârii CAÎL nr. 
3945/18.12.2014, 
prin care a fost 
autoriozată 
contractarea unei 
finanțări 
rambursabile în 
valoare de 
115.955,73 lei, 
această horărâre 
neproducând efecte 

Creşterea performanţei 
energetice a unui număr 
de 10 blocuri de locuinţe
Construire şi dotare 
grădiniţă cu program 
prelungit cu 6 săli de 
grupă, amenajare 
incintă şi împrejmuire, 
utilităţi, oraş Chitila, şos. 
Banatului 
Îmbunătăţirea accesului 
rutier şi pietonal 
intraurban în strada 
Castanilor, oraş Chitila 
Parcul Valea Mangului 
Amenajări exterioare 
drumuri şi parcaje și alei 
de circulaţie pietonală 
Străzi în cartierul 2 
Tineret 
Alimentare cu energie 
electrică zonă de 
locuinţe individuale 
"Cartier Tineretului II" 
Extindere reţele de 
alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră şi 
pluvială, Cartierul 
Tineretului II, oraşul 

2745/537816
/25.02.2015 CEC BANK 0,00

25.000.000 
trageri în 

2015 
3 ani 12 ani 

ROBOR3M + 4% 
 
com.acordare: 
25.000 lei 
com.gestiune: 
1% flat 
com. 
reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 
0,7% 

2 finanţări 
rambursabile: 
1.BRD-GSG: 
5.000.000 lei, investiţii 
publice, 2006, 22 ani 
(3 ani graţie)  
2.BRD-GSG: 
10.000.000 lei, 
investiţii publice, 2007, 
20 ani (5 ani graţie)  
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 
 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 
 

până în prezent. Chitila, jud. Ilfov: 
- Reţea de alimentare cu 
apă, etapa I 
- Reţea de alimentare cu 
apă, etapa II 
- Reţea de canalizare 
menajeră, etapa I 
- Reţea de canalizare 
menajeră, etapa II 
- Reţea de canalizare 
pluvială, etapa I 
- Reţea de canalizare 
pluvială, etapa II 

TOTAL 0,00

36.281.000 
din care 
481.000 
pentru 

refinanțare 
datorie 
publică 

locală 
trageri în 

2015  
 
 

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafonului de 
trageri aprobat prin Legea nr. 182/2014, fie sunt destinate asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării de proiecte care beneficiază 
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.  
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VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 

 
1. JUDEŢUL TIMIȘ 
 
În baza Hotărârilor CAÎL nr.3501/19.02.2014 și nr.3558/12.03.2014, Județul Timiș a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare totală de 
200.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective de interes public local, printre care și unele ce beneficiază de fonduri europene 
nerambursabile de la Uniunea Europeană, a cărei utilizare a fost aprobată, după cum urmează: 
- în anul 2014: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea 
Europeană; 
- în anul 2015: 100.000.000 lei, din care 60.000.000 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea 
Europeană. 
 
Prin Notificarea nr. 11220/02.02.2015, cu completările următoare, Consiliul Județean Timiș aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea CJ 
Timiș nr.4/28.01.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizelor CAÎL pentru contractarea 
finanțării sus-menționate. Astfel, a fost aprobată: 
- eliminarea proiectului ce beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin POR 2007 – 2013, „Restaurarea și refuncționalizarea 
Castelului Huniade al Muzeului Banatului Timișoara”, ca urmare a demarării procedurii de reziliere a contractului de finanțare, din cauza 
expirării perioadei de implementare a proiectului (în sumă de 27.950.400 lei); 
- majorarea sumei alocate proiectului „Modernizare Ambulatoriu de specialitate S.C.J.U.T”, ce beneficiază, de asemenea, de fonduri 
europene nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu suma de 13.500.000 lei (sumă totală alocată 45.500.000 lei); 
-  majorarea sumei alocate proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Timiș – Depozit deșeuri, stații de transfer, 
centre de colectare și sortare, închidere depozite existente” ce beneficiază, de asemenea, de fonduri europene nerambursabile de la 
Uniunea Europeană, cu suma de 14.450.400 lei (sumă totală alocată 44.450.400 lei); 
- eliminarea definitivă a proiectelor „Reabilitare drum județean DJ 572, km 34+940 – 128+519, între localitățile Berzovia (jud. Caraș – 
Severin) – Buziaș (jud. Timiș) – Lipova (jud. Arad), L=93,579 km, din care jud Timiș L=46,80km” (sumă alocată, 15.000.000 lei) și 
„Reabilitare DJ 591/Timișoara  - Sânmihaiu Român  - Cenei, km 6+500 – 27+500, L=46,80km” (sumă alocată 25.000.000 lei). Cele două 
proiecte menționate urmează să fie incluse la finanțare în POR 14 – 2020; 
- redistribuirea sumei de 40.000.000 lei de la cele două proiecte anterior menționate după cum urmează: 

• suplimentarea sumei alocate proiectului „Modernizare DJ 694 Dumbrava – Mâtnicu Mic, km 0+000 – 8+900, L=8,9 km” cu suma de 
1.203.290 lei (valoare totală alocată, 4.203.290 lei); 

• suplimentarea sumei alocate proiectului „Modernizare DJ 592D Ohaba Forgaci – Racoviță, km 13+800 – 24+000, L=10,20 km)” cu 
suma de 10.319.587 lei (valoare totală alocată, 18.993.587 lei); 

• introducerea în lista obiectivelor de investiții a următoarelor proiecte: 
 - Asfaltare DJ 592 B Tormac – Sipet, km 21+872, - 27+872, L=6,0 km, pentru care se alocă suma de 3.906.798 lei; 
 - I.B.U. DJ 609 lugoj – Hezeriș – Valea Lungă Română, km 1+000 – 7+800, L=6,8 km, pentru care se alocă suma de 8.605.760 lei; 
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 - Asfaltare DJ 609 Ohaba Lungă – Ohaba Română, km 27+800 + 34+700, L=6,9 km, pentru care se alocă suma de 4.764.565 lei; 
 - Asfaltare DJ 609 G Balint (DJ 609B) – Nevrincea, Cliciova – Susani, L=8,56 km, pentru care se alocă suma de 2.800.000 lei; 

- Asfaltare DJ 692 A Becicherecu Mic – Dudeștii Noi, km 1+166 – 3+109, Dudeștii Noi – Sânandrei km 4+756  - 8+340, L=5,527 km, 
pentru care se alocă suma de 2.800.000 lei; 

 - Asfaltare DJ 609C Dobrești – Ohaba Lungă, L=5,3 km, pentru care se alocă suma de 2.800.000 lei; 
 - Ranforsare DJ 592 A Otvești – Berini, km 7+350 – 13+730, L=6,38 km, pentru care se alocă suma de 2.800.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
2. COMUNA FĂRCAȘA, JUDEŢUL MARAMUREȘ 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.2963/24.04.2013, Comuna Fărcaşa a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 621.100 
EUR pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Fărcaşa - o comună 
atractivă”. Ulterior, contractul de credit a fost încheiat pentru suma de 439.932 EUR. Conform Hotărârii CAÎL nr.3402/11.12.2013, utilizarea 
finanțării sus-menționate a fost aprobată, după cum urmează: 
 - în anul 2013: 265.373,36 EUR; 
 - în anul 2014: 174.558,64 EUR.  
 
Cu Notificarea nr. 415/16.02.2015, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Fărcașa a transmis, în atenția CAÎL, o copie de pe HCL nr. 
110/12.12.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de împrumut pentru proiectul integrat „Fărcașa – o comună atractivă”, prin care a 
fost aprobată extinderea maturității contractului până la data de 31.08.2015. În sprijinul notificării dumneavoastră transmiteți și o copie de pe 
proiectul Actului adiţional nr. 5 la Convenția de credit nr. BMA2/24/2013 Condiții speciale din data de 17.10.2013, precum și noul grafic 
estimativ de rambursare, în baza căruia au fost actualizate anexele privind serviciul datoriei publice și calculul gradului de îndatorare.  
 
3. COMUNA MÎNZĂLEȘTI, JUDEŢUL BUZĂU 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3944/18.12.2014, Comuna Mînzălești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 749.215 
lei, pentru realizarea investiției „Reabilitare DC 101 și DC 102, comuna Mînzălești, județul Buzău”, care beneficiază de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană.  
 
Cu Notificarea nr. 296/09.02.2015, Comuna Mînzălești aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/04.02.2015 a fost 
aprobată prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat în data de 29.12.2014 de la Banca Comercială Română prin contractul 
nr.633, aferent proiectului sus-menționat, fapt pentru care, în data de 30.01.2015, Comuna Mînzălești a semnat cu Banca Comercială 
Română Actul adițional nr.1 de prelungire a perioadei de tragere a creditului . 
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4. ORAȘUL NĂDLAC, JUDEȚUL ARAD 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3299/18.09.2013 a fost avizată contractarea de către Orașul Nădlac a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
5.280.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes local „Construire drum de legătură transfrontalier Csanádpalota-Nădlac” şi 
„Modernizare şi extindere corpuri de clădire, amenajare incintă şi dotarea cu echipamente TIC a Grupului şcolar Josef Gregor Tajovsky 
Nădlac”, derulate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi respectiv, prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013. În baza acestei hotărâri, Orașul Nădlac a încheiat Contractul de credit nr.C10002013014860/23.09.2013 cu OTP 
BANK ROMÂNIA S.A., cu modificările și completările ulterioare.  
Cu Notificarea nr.1898/16.02.2015, Primăria Orașului Nădlac aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local 
nr.137/06.11.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., prin care a fost aprobată 
prelungirea perioadei de utilizare a finanţării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., pentru realizarea obiectivului de investiții 
”Construire drum de legătură transfrontalier Csanádpalota-Nădlac”. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Nădlac a 
prezentat următoarele documente: 
• Hotărârea Consiliului Local nr.137/06.11.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare încheiat cu OTP BANK 
ROMÂNIA S.A.; 
• proiectul de act adiţional la Contractul de credit nr.C10002013014860/23.09.2013 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A., în care se 
stipulează că utilizarea creditului se va face până la data de 30.06.2015.  
 
5. COMUNA DIOSIG, JUDEŢUL BIHOR 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3286/28.08.2013 a fost avizată contractarea de către Comuna Diosig a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
1.635.690 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Presentation and preservation of the natural values of Ier/Ér Valley and its 
surroundings”, derulată prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În baza acestei hotărâri, Comuna 
Diosig a încheiat Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr.C22002013014839/20.09.2013 cu OTP 
BANK ROMÂNIA S.A., cu modificările și completările ulterioare.  
Cu Notificarea nr.354/03.02.2015, cu completările ulterioare, Primăria Comunei Diosig aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată 
Hotărârea Consiliului Local nr.21/17.02.2015 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 din 30.01.2013 la contractul de credit 
nr.C22002013014839/20.09.2013, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de creditare a finanţării contractate de la OTP BANK 
ROMÂNIA S.A., până la data de 15.07.2015, pentru suma de 200.000 lei. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei 
Diosig a prezentat următoarele documente: 
• Hotărârea Consiliului Local nr.21/17.02.2015 privind aprobarea Actului Adițional nr.3 din 30.01.2013 la contractul de credit 
nr.C22002013014839/20.09.2013; 
• proiectul de act adiţional nr.3 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr.C22002013014839/ 
20.09.2013.  
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6. COMUNA VĂCULEȘTI, JUDEŢUL BOTOȘANI 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3696/10.09.2014, Comuna Văculești a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 940.000 
lei, pentru realizarea investiției „Refacere și modernizare drum comunal DC 72, DN 29A – Saucenița – Văculești, km 0 +000-5+400, comuna 
Văculești, județul Botoșani”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.  
Cu Notificarea nr. 1132/16.02.2015, Comuna Văculești aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/10.02.2015 a fost 
aprobată prelungirea maturității creditului contractat în data de 21.10.2014 de la OTP Bank prin contractul nr.R46002014016503, aferent 
proiectului sus-menționat, fapt pentru care, în data de 13.02.2015, Comuna Văculești a semnat cu OTP Bank un act adițional de prelungire a 
maturității creditului. 
 

VII. DIVERSE 


