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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de06iulie2017, care se va desfăşura la sala372, etaj1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi: 
  

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2017 – 2019: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
pe anul 2017, în anul 2017, 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 şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea 
limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de 
CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 – 
2019: 
 

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) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)

 

2017 1.200,00 414,14 785,86 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 170,96 344,19 428,91 

2018 1.200,00   1.200,00 583,87 616,13 48,66   164,70 

2019 1.200,00   1.200,00 0,00 1.200,00 0,00       0,00 

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;        
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017, de 
4,49lei/euro şi 4,24lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 
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3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor 
de schimb aferente anului 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP și în vigoare în data de 19.01.2017, 
data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, 
autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar) și 2019 (4,49 lei/euro, 
4,20 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de CNP.  

       

 
II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată asigurării 
prefinanţării/cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile 

aflate în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

COMUNA BAND 
JUDEŢUL MUREȘ 

Str. Păcii nr. 18. 
Tel.: 0265 - 428 403 
Fax: 0265 - 428 403 

int 12 
band@cjmures.ro 

Modernizarea 
drumurilor de 
explotație agricolă în 
comuna Band, județul 
Mureș 
PNDR 

3704/569796/ 
27.06.2017 
completări 
570025/ 

05.07.2017 

CEC 
BANK 0,00 

584.148,81 
trageri în 

2017 
2 luni 8 luni 

ROBOR6M + 3,49%  
 
com.analiză: 0,5% flat 
com.analiză în regim 
urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 0,5% 
com.gestiune: 0,04% 
com.neutilizare: 0,5% 
com.ramb.anticipată: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

 
III. Analiza cererilorpentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în Anexa nr. 1. 
 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de 
trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexa nr. 2. 
 
În Anexa nr. 3 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în 2017, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor locale 
la data de 15.06.2017 (data ultimei ședințe CAÎL), care cuprinde un număr de 22 de cereri pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2017, 
însumând 161.862.942,54 lei. 
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Anexa nr. 4 cuprinde situația tragerilor autorizate pentru a fi efectuate în anul 2017 comparativ cu situația tragerilor efectuate în primele 5 luni 
ale acestui an, conform raportărilor transmise de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care figurează în această situație. Astfel, din 
totalul tragerilor autorizate, de 1.200 milioane lei, s-au efectuat trageri în sumă de 77,77 milioane lei (6,48% din total autorizat).  
 
V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor 
aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

USD RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

COMUNA 
MIRCEȘTI 

JUDEŢUL IAȘI 
Tel./Fax: 

0232 - 713 250 
primaria.mircesti@ 

yahoo.com 
www.primaria 

mircesti.ro 

Canalizare și stație 
de epurare a apelor 
uzate în satele 
Mircești și Iugani, 
comuna Mircești, jud. 
Iași (contract cu 
AFM) 

3676/567779/ 
28.04.2017 
completări 
569430/ 

15.06.2017, 
21.06.2017 

CEC 
BANK 0,00 

1.551.691 
trageri în 

2017 
2 luni 118 

luni 

ROBOR6M + 2,49%  
 
com.analiză: 500 
lei, flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
1.000 lei, flat 
com.gestiune: 
0,08% 
com.refin.: 3% 
com.reanaliză: 500 
lei 

o finanţare 
rambursabilă: 
BC Carpatica: 406.800 
lei, investiții publice de 
interes local, 2016, 3 ani 
(5 luni grație) 

2 

COMUNA 
BUSTUCHIN 

JUDEŢUL GORJ 
Tel.: 0253 - 475 125 
Fax: 0253 - 475 156 

primaria. 
bustuchin@ 
yahoo.com 

www.primaria-
bustuchin.ro 

Realizarea unei 
centrale fotovoltaice 
conectată la rețeaua 
publică de energie 
electrică prin 
utilizarea energiei 
solare ca resursă 
energetică în UAT 
Bustuchin, județul 
Gorj 

3694/569367/ 
14.06.2017 
completări 
29.06.2017 

Fondul 
Român 
pentru 
Eficiența 
Energiei 

363.696 
trageri 

în: 
2017: 

15.000 
2018: 

348.696 

0,00 12 luni 72 luni 

LIBOR3M + 7,17%  
 
com.reanaliză 
dosar la cererea 
beneficiarului: 0,2% 
com.ramb.anticip.: 
2% 
com.neefectuare 
trageri: 1,5% 

o finanţare 
rambursabilă: 
CEC BANK: 443.000 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2016, 10 
ani (6 luni grație) 

3 

COMUNA 
PIETROȘIȚA 

JUDEŢUL 
DÂMBOVIȚA 

Modernizare drumuri 
locale în comuna 
Pietroșița, județul 
Dâmbovița 

3695/569562/ 
20.06.2017 
completări 
569795/ 

CEC 
BANK 0,00 

377.281 
trageri în 

2017 
6 luni 54 luni 

ROBOR3M + 4,25%  
 
com.analiză: 0,5% 
flat 

NU 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

USD RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

Comuna Pietroșița 
nr. 471. 

Tel.: 0245 - 778 247 
Fax: 0245 - 778 121 

pietrosita@ 
gmail.com 

www.primaria 
pietrositadb.ro 

27.06.2017, 
570027/ 

05.07.2017 

com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
0,5% 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.ramb. 
anticipată: 1% 
com.refin.: 3% 

TOTAL 

363.696 
trageri 

în: 
2017: 

15.000 
2018: 

348.696 

1.928.972 
trageri în 

 2017 

 
 
VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 
1.ORAȘULBRAGADIRU, JUDEȚULILFOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4935/25.08.2016, Orașul Bragadiru a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 17.000.000 
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, dintre care o parte au beneficiat de fonduri europene externe nerambursabile de la 
Uniunea Europeană.  
 
Cu Notificarea nr.23867/09.06.2017, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice în data de 13.06.2017 și completările ulterioare, 
Primăria Orașului Bragadiru aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării 
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împrumutului în valoare de 17.000.000 lei, conform HCL nr.66/07.06.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/24.03.2016 
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20.000.000 lei, în sensul eliminării din lista 
obiectivelor de investiții a proiectelor care au beneficiat de fonduri europene nerambursabile, a introducerii în aceasta a altora noi și a 
redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă, după cum urmează: 

• Construcție școală gimnazială – 5.000.000 lei; 
• Construcție grădiniță – 2.000.000 lei; 
• Proiectare și execuție lucrări de drumuri (acord cadru de lucrări pe durata de 4 ani) – 10.000.000 lei. Conform precizărilor furnizate de 

ordonatorul principal de credite cu adresa nr.26549/27.06.2017, suma de 10.000.000 lei va fi utilizată pentru realizarea lucrărilor de 
modernizare sistem rutier în cartierul Independenței (4.000.000 lei), respectiv în cartierul Ghidiceni (6.000.000 lei).    

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. Sumele necesare realizării/finalizării obiectivelor de investiții vor putea fi utilizate de 
Orașul Bragadiru numai după autorizarea efectuării de trageri pe anul 2017 de către CAÎL. 
 
2.ORAȘULDARABANI, JUDEȚULBOTOȘANI 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4628/20.10.2015a fost avizată contractarea de către Orașul Darabani a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
4.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri,Primăria Orașului Darabani a 
încheiat cu CEC Bank S.A. contractul de credit de investiții nr.RQ15080088767657 din data de 27.08.2015. 
 
Cu Notificarea nr.10201/09.05.2017, Primăria Orașului Darabani aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.36/30.03.2017, prin care Consiliul 
Local al Orașului Darabania aprobat modificarea listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 4.000.000 lei, contractat de la CEC 
BANK S.A. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 

a) obiective finalizate: 
• Reabilitare și continuare realizare trotuare în str. 1 Decembrie - 936.936 lei; 
• Amenajare alei și parcări asociația 1 și 2 de proprietari oraș Darabani - 533.422 lei; 
• Extindere rețea de alimentare cu apă str. Tineretului, str. M.Kogălniceanu, str. Nucilor, str. Vânătorilor - 497.949 lei; 

 
b) obiective în executare: 

• Reabilitare sediu Primăriei oraș Darabani-193.880 lei; 
• Reabilitare prin împietruire parțial strada Muncitorului Darabani-1.163.872 lei; 
• Extindere rețea de alimentare cu energie electrică – str.Muncitorului Darabani, sat Eșanca, sat Bajura-323.941 lei; 

 
c) obiectiv nou propus: 

• „Extindere rețea de alimentare cu apă, străzile:Aron Pumnul,1907,Mărășești, Văii, Școlii, Al.I.Cuza, Iasomiei, în 
orașulDarabani,Jud.Botoșani”-350.000 lei. 
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În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Darabani a prezentat următoarele documente: 

• Hotărârea Consiliului Local nr.36/30.03.2017 privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă 
de 4.000.000 lei, contractat de la CEC BANK S.A.; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.16/13.02.2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă străzile:Aron Pumnul, 1907, Mărășești, Văii, Școlii, Al.I.Cuza, 
Iasomiei, în orașul Darabani, Județul Botoșani”; 

• HCL nr.33/30.03.2017 privind actualizarea devizului general la investiția „Reabilitare prin împietruire parțial strada Muncitorului – 
Darabani”; 

• proiect act adițional nr.3 la contractul de credit de investiții nr.RQ15080088767657/27.08.2015; 
• Raport de specialitate nr.5460/09.03.2017; 
• Raport de specialitate nr.5592/10.03.2017. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
3.MUNICIPIULDEVA, JUDEȚULHUNEDOARA 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4623/20.10.2015,Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 30.000.000 lei, 
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA. 
 
Cu Notificarea nr. 13617/20.04.2017 și completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în 
lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform HCL nr. 165/31.03.2017 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne 
în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării unor proiecte din lista obiectivelor de investiții, a 
introducerii în aceasta a altora noi și a redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă, după cum urmează: 

• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 649.581,44 lei; 
• Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 633.267,66 lei; 
• Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 305.686,66 lei; 
• Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 8.300.000 lei; 
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 122.743,29 lei; 
• Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 77.965,47 lei; 
• Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 52.153,05 lei; 
• Modernizare strada Alunului  - 555.528 lei; 
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 420.000 lei; 
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 450.000 lei; 
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• Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 480.590,44 lei; 
• Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 526.034 lei; 
• Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 283.868,62 lei; 
• Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 485.797,58 lei; 
• Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 270.363,39 lei; 
• Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 492.769,80 lei; 
• Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.011 lei; 
• Pod acces între incinta III și II Cetate Deva – 275.828,14 lei; 
• Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi în municipiul Deva – 78.371,29 lei; 
• Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru – 265.550,97 lei; 
• Amenajare scări Str. Parângului – 109.199,71 lei; 
• Modernizare drum acces la Capela - „Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 147.457,48 lei; 
• Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci – 243.360 lei 
• Amenajare parcare Aleea Păcii – 94.128 lei; 
• Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva – 100.906,50 lei; 
• Amenajare parcare Str. Salcâmilor – 131.292,89 lei; 
• Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 – 76.547 lei; 
• Reabilitare scări pe Al. Teilor – 270.241,20 lei; 
• Amenajare scări pe Al. Crișului – 266.596,80 lei; 
• Imobil format din teren cu construcție situat în municipiul Deva, Aleea Streiului nr. 24, având ca destinație Bloc cu locuințe sociale – 

1.112.881 lei; 
• Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva – 539.465,02 lei; 
• Reamenajare parcare Aleea Pescarilor în zona blocului K4 – 250.000 lei; 
• Amenajare parcare supraetajată în fața Spitalului Județean Deva – 6.970.000 lei; 
• Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la B-dul N. Bălcescu până la Dacia Service – 400.000 lei; 
• Amenajare grup sanitar, zona Bejan din municipiul Deva – 262.123 lei; 
• Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter – 260.000 lei; 
• Amenajare trotuar Str. G. Enescu – Str. Progresului – 195.000 lei; 
• Amenajare trotuar Str. Pietroasa – 235.000 lei; 
• Lărgirea accesului din Str. M. Eminescu spre Str. Ioan Corvin – 55.000 lei; 
• Lărgire carosabil Str. A. Vlaicu între intersecțiile cu Str. Lucian Blaga și Str. Avram Iancu – 500.000 lei; 
• Amenajare trotuar Aleea Păcii, municipiul Deva – 230.000 lei; 
• Amenajare parcare Str. Gh. Doja, Bl. 13, municipiul Deva – 150.000 lei; 
• Amenajare parcare Aleea Romanilor, municipiul Deva – 170.000 lei; 
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• Amenajare parcare Str. Inocențiu Micu Klein, municipiul Deva – 375.000 lei; 
• Reamenajare parcare Al. Transilvaniei – 128.000 lei; 
• Pistă atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva – 500.000 lei; 
• Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal Deva – 493.690,60 lei.    
 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
4.JUDEȚUL BRAȘOV 
 
Prin Hotărârile nr.3662/11.08.2014 și nr.3813/19.11.2014, CAÎL a avizat contractarea de către Judeţul Brașov a unei finanţări rambursabile în 
valoare de 29.432.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Județul Brașov, prin Consiliul 
Județean Brașov, a încheiat cu CEC Bank S.A. Contractul de credit de investiții nr.RQ15045274749450/03.04.2015, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 Cu Notificarea nr.9074/23.06.2017, Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov, aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCJ 
nr.135/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni de la data acordării creditului, a prelungirii 
perioadei de tragere și a perioadei de grație respectiv până la data de 02.04.2019, aferent finanțării rambursabile contractate de la CEC Bank. 
Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate modificări în structura creditului contractat de la CEC Bank S.A., și anume: 

• prelungirea perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni, incluzând o perioadă de grație de 48 luni, până la data de 02.04.2019; 
• prelungirea perioadei de tragere cu 24 luni, până la data de 02.04.2019; 

 În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Brașov a prezentat următoarele documente: 
• HCJ nr.135/23.03.2017 privind aprobarea prelungirii perioadei de creditare de la 120 luni la 144 luni de la data acordării creditului, 

a prelungirii perioadei de tragere și a perioadei de grație respectiv până la data de 02.04.2019, aferent finanțării rambursabile 
contractate de la CEC Bank; 

• Actul adițional nr.2/13.06.2017 la Contractul de credit de investiții nr.RQ15045274749450/03.04.2015, încheiat cu CEC Bank 
S.A.; 

• Anexa 1.3 la Norme şi proceduri - Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Județului Brașov, 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 Județului Brașov, întocmită în conformitate cu 
prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 


