
ANEXĂ

- în RON - 

Nr.
crt.

cereri
Denumire județ

Denumire 
unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială

Nr. 
Registru 

cereri 
adresate 

CAÎL

Nr. înregistrare 
cerere la

MFP-DGTDP / 
completări

Dată 
înregistrare 

cerere la MFP-
DGTDP

Destinație împrumut
Valoare maximă 

împrumut, cf. 
Cerere

Perioada de 
rambursare 

(în ani)

Sumă anuală 
minimă, cf. 
art.5 din HG 
nr.234/2015

Propunere 
valoare 

împrumut, cf. 
art.5 din HG 
nr.234/2015   

Temeiul 
legal

Sumă anuală 
maximă, cf. 

propunerii valorii 
împrumutului supus 

autorizării

376,910,979.00 x x 376,910,979.00 x x

367,900,000.00 x x 367,900,000.00 x x

8,488,858.00 x x 8,488,858.00 x x

0.00 x x 0.00 x x

522,121.00 x x 522,121.00 x x

1 CĂLĂRAȘI COMUNA TĂMĂDĂU MARE 3417 548.094
548.653

16.11.2015
27.11.2015

prefinanțare proiect FEN „Achiziționare 
buldoexcavator în comuna Tămădău 
Mare, jud. Călărași”

338,766.00 10 exceptat 338,766.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 47,368.52

2 CARAȘ-SEVERIN COMUNA TEREGOVA 3425 548,392 23/11/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale:
1.„Canalizare menajeră și stație de 
epurare Teregova. Comuna Teregova, 
județul Caraș-Severin”
2.„Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea așezământului cultural din 
satul Teregova, comuna Teregova, 
județul Caraș-Severin”

442,121.00 10 825,071.00 442,121.00 art.IV alin.(1) 
lit.d) 62,294.89

3 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 3431 548,520 25/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (deconturi estimate 
octombrie, noiembrie și decembrie 
2015)

248,000,000.00 20 242,635,752.00 248,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 22,741,203.85

4 DÂMBOVIȚA JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 3432 548,567 26/11/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurarea cheltuielilor neeligibile 
asociate proiectelor:
1.„Restaurarea și valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural, precum și 
crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe din zona Ansamblului 
Brâncovenesc Potlogi”
2.„Parteneriat pentru un management 
instituțional performant”
3.„Sistem informatic pentru registrul 
agricol electronic în jude țul Dâmbovița 
– zona Moreni”

6,795,204.00 1 exceptat 6,795,204.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 6,975,490.20

- finanțare corecții financiare aplicate proiectelor FEN

- cofinanțare proiecte finanțate din programe naționale

CERERI AUTORIZARE CONTRACTARE ÎMPRUMUTURI ÎN BAZA OUG NR. 46 /2015

TOTAL GENERAL, din care:

- finanțare cheltuieli curente și de capital pentru furnizarea energiei termice în sezonul rece

- prefinanțare/cofinanțare proiecte FEN, inclusiv cheltuieli neeligibile
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5 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 3433 548,568 26/11/2015

finanțarea cheltuielilor curente și/sau 
de capital pentru asigurarea furnizării 
energiei termice în sezonul rece 2015-
2016 (deconturi estimate octombrie - 
decembrie 2015 și ianuarie – martie 
2016)

16,000,000.00 13 luni 37,383,374.00 16,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 15,202,111.80

6 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 3436 548,701 02/12/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (subvenția la energia 
termică)

3,900,000.00 20 6,459,280.00 3,900,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 353,349.72

7 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 3439 548,706 02/12/2015

finanțarea cheltuielilor curente pentru 
asigurarea furnizării energiei termice în 
sezonul rece (pierdere cauzată de 
încasarea cu întârziere a subvențiilor în 
perioada 2006-2011; pierdere cauzată 
de procesul tehnologic neinclus în 
prețul aprobat de producție, transport 
și distribuție a agentuilui termic; 
cheltuieli achiziție cărbune inclusiv 
transport necesar asigurării agentului 
termic în sezonul 2015-2016; cheltuieli 
gaze naturale necesare asigurării 
agentului termic în sezonul 2015-2016)

100,000,000.00 20 56,723,417.01 100,000,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.a) 9,060,249.00

8 VASLUI COMUNA VULTUREȘTI 3441 548,711 02/12/2015

prefinanțare proiect FEN „Prima dotare 
a Serviciului Voluntar pentru Situa ții de 
Urgență al Comunei Vulturești, județul 
Vaslui”

130,046.00 1 exceptat 130,046.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 133,409.19

9 TULCEA COMUNA SOMOVA 3442 548,712 02/12/2015 prefinanțare proiect FEN „Modernizare 
drumuri intravilan Somova” 764,666.00 5 exceptat 764,666.00 art.IV alin.(1) 

lit.b) 182,200.71

10 IAȘI COMUNA UNGHENI 3443 548,762 03/12/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Înființare rețea de canalizare 
și stație de epurare în sat Bosia și sat 
Ungheni, comuna Ungheni, jude țul 
Iași”

80,000.00 10 528,941.00 80,000.00 art.IV alin.(1) 
lit.d) 11,186.18

11 VRANCEA COMUNA SLOBOZIA 
BRADULUI 3446 548,765 03/12/2015

cofinanțare proiect FEN „Modernizare 
drum comunal DC 184, km 1+950 – km 
3+060, comuna Slobozia Bradului, sat 
Valea Beciului, jude țul Vrancea”

460,176.00 3 exceptat 460,176.00 art.IV alin.(1) 
lit.b) 170,053.19
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