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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 07 martie 2017, care se va desfăşura la sala 613, etaj 6, 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 1.200,00 100,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 170,96 0,39 70,75 

2018 1.200,00   1.200,00  258,33 941,67   21,53     30,00 

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 
4,46lei/euro şi 4,21lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 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 (4,44 lei/euro, 4,15 lei/dolar) și 2019 (4,42 lei/euro, 
4,09 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2017 (20 ianuarie 2017), elaborată de CNP.  

       

 
II. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care 
beneficiază defonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană sau destinate refinanțării datoriei publice locale, fie intră sub 
incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexă. 
 
III. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 
1.MUNICIPIULGALAȚI, JUDEȚULGALAȚI 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 4217/22.07.2015, Municipiul Galaţi a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, de la CEC 
Bank pentru realizarea unor investiții publice de interes local, unele dintre acestea beneficiind și de fonduri europene nerambursabile prin 
Programul Operațional Regional 2007–2013. 
 
Cu Notificarea nr. 9758/30.01.2017,completată cu nr. 23442/03.03.2017, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL că, în urma 
solicitării primăriei, banca finanțatoare a aprobat prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.08.2017, conform Actului adițional nr. 4 
din 01.02.2017 (transmis în copie), iar prin HCL nr. 63/23.02.2017 a fost aprobată modificarea listei de investiții. Modificarea constă în 
redistribuirea unor sume de la unele obiective de investiții la proiectul „Modernizare imobil strada Domnească nr. 54”, suma alocată din 
împrumut majorându-se cu 3.708.687,28 lei, până la 21.508.687,28 lei.  
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
2.MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚULMARAMUREȘ 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 3203/18.06.2013, Municipiul Baia Mare a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 96.400.000 lei, de la CEC 
Bank SA pentru realizarea unor obiective de investiţii, printre care s-au numărat și unele ce au beneficiat de fonduri europene nerambursabile 
de la Uniunea Europeană.  
 
Cu Notificarea nr. 5948/14.02.2017, Primăria Municipiului Baia Mare aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
5/31.01.2017 privind prelungirea perioadei de tragere din credit până la 31.12.2017 și utilizarea creditului pentru obiectivul de investiții „Colonia 
Pictorilor - Restaurare, Reabilitare” a fost prelungită perioada de tragere din credit și modificarea listei de investiții. Modificarea menționată 
constă în suplimentarea sumei alocate obiectivului de investiții „Colonia Pictorilor - Restaurare, Reabilitare” cu sume realocate de la alte 
obiective de investiții.   
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. 
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3.MUNICIPIUL DOROHOI, JUDEȚULBOTOȘANI 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3741/02.10.2014a fost avizată contractarea de către Municipiul Dorohoi a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
4.500.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.În baza acestei hotărâri,Municipiul Dorohoi a încheiat cu CEC 
BANK S.A. contractul de linie de credit de investitie nr.RQ15100375779268/58714101243721849 din data de 13.10.2014. 
 
Cu Notificarea nr.1574/06.02.2017, Primăria Municipiului Dorohoi aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea nr.143/24.11.2016 
prin care Consiliul Local al Municipiului Dorohoi a aprobat  prelungirea până la data de 31.12.2017 a perioadei de tragere din linia de credit 
contractată de la CEC BANK, în valoare de 4.500.000 lei, pentru cofinanțarea unor obiective de investiții publice de interes local și modificarea 
listei de investiții. Prin urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 

• Reabilitare și modernizare Parc Cholet                             -    200.000 lei; 
• Reabilitare clădire Colegiul Național Grigore Ghica         -    300.000 lei; 
• Obiectiv cultural de interes local Cinema Melodia               -    800.000 lei; 
• Reabilitare sediu primărie Dorohoi – jud.Botoșani, etapa a II-a - 500.000 lei; 
• Reabilitare și modernizare parc primărie dreapta municipiul Dorohoi-200.000 lei; 
• Reabilitare, modernizare și anvelopare piața centrală a municipiului Dorohoi platoul II- 1.000.000 lei; 
• Reabilitare și modernizare Strada Horia                              -  1.500.000 lei. 

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Dorohoi a prezentat următoarele documente: 
• Hotărârea Consiliului Local nr.143/24.11.2016 privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de 

4.500.000 lei contractat de la CEC BANK și prelungirea perioadei de tragere până la data de 31 decembrie 2017; 
• proiectul de act adițional nr.3 la contractul de linie de credit de investiție nr.RQ14101243721849 din data de 13.10.2014; 
• Hotărârea Consiliului Local nr.146/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare, modernizare și anvelopare piața centrală a municipiului Dorohoi platou II”; 
• HCL nr.159/15.12.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economică în faza DALI (Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare str.Horia, mun.Dorohoi, 
jud.Botoșani”; 

• adresa nr.12158/12.09.2016 a Primăriei Municipiului Dorohoi referitoarela utilizarea finanțării rambursabile în valoare de 4.500.000 lei. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
4.COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚULGORJ 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4761/16.12.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Bustuchina unei finanţări rambursabile, în valoare de 
1.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Bustuchin a încheiat cu 
CEC BANK S.A. contractul de credit de investiții nr.RQ15100375779268/587 din data de 08.01.2016. 
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Cu Notificarea nr.1227/27.01.2017, Primăria Comunei Bustuchin aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea nr.38/30.12.2016 prin 
care Consiliul Local al Comunei Bustuchin a aprobat prelungirea până la data de 30.09.2017 a perioadei de tragere din creditul bancar în 
valoare de 1.000.000 lei, contractat de la CEC BANK S.A..În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Bustuchin a prezentat 
următoarele documente: 

• Hotărârea Consiliului Local nr.38 din 30.12.2016 privind prelungirea perioadei de tragere a împrumutului contractat de la CEC Bank, 
Sucursala Tărgu Jiu, în baza contractului de credit pentru investiții nr.RQ15100375779268/587 din data de 08.01.2016; 

• proiectul de act aditional nr.1 la contractul de credit de investiții  nr.RQ 15100375779268/587 din data de 08.01.2016 încheiat cu CEC 
BANK S.A. privind prelungirea perioadei de tragere până la data de 30.09.2017. 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
5.SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 4622/20.10.2015, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 
100.000.000 lei de la BRD-GSG SA, în baza Contractului de credit nr. 249/8130/2015, destinată realizării unor obiective de investiţii publice de 
interes local.  
 
Cu Notificarea nr. 275/02.03.2017, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr. 20/26.01.2017 
privind modificarea anexei HCL S3 nr. 260/31.10.2016 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 (13441/28.10.2015), Consiliul Local 
al Sectorului 3 a decis modificarea listei obiectivelor de investiţii, care constă în diminuarea sumelor alocate realizării unor obiective de investiţii 
și realocarea acestora altor obiective de investiții, rezultând următoarele valori: 
•7.507.994,35 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică blocuri; 
•3.571.648,75 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XX (Str. L. Rebreanu – Str. Lunca Bradului – Al. Lunca Mureșului – 
Al. Rotundă – Str. Rotundă – Str. Firidei – Bdul C. Ressu); 
•2.027.915,34 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XII (Str. Th. Palladi – Drum Între Tarlale Dr. Gura Racului – Dr. Gura 
Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918); 
•729.788,34 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVI (Bdul Basarabia – Str. C. Libertății – Str. Baba Novac – Str. C 
Brâncuși – Bdul N. Grigorescu); 
•1.081.354,30 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVIII (Str. L. Rebreanu - Bdul 1 Decembrie 1918 – Str. Postăvarul – 
Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Burdujeni – Str. I. Agârbiceanu); 
•121.221,90 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Adrian Cârstea Bl. 34 – Punct Termic; 
•514.318,16 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Gh. Petrașcu X C. Libertății; 
•246.732,86 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Timpuri Noi – Mircea Vodă X N. Traian și zone în exteriorul 
parcului; 
•1.617.025,83 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M Bravu – Baba Novac – Câmpia Libertății);  
•649.645,08 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M Bravu – Basarabia - Câmpia Libertății);  
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•1.303.884,43 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M.Bravu – Calea Vitan – Bdul Energeticienilor  - 
Str. Fizicienilor);  
•2.472.121,55 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – 
Calea Călărașilor – Bdul Corneliu Coposu – Bdul I.C. Brătianu);  
•390.013,08 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – 
Splaiul Unirii – Bdul I.C. Brătianu); 
•3.730.747,15 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul Între Tarlale – Drumul Gura Racului – 
Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918); 
•2.163.246,97 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie 1918 – Drumul Gura Crivățului – Drumul Gura 
Racului – Drumul Între Tarlale – Șos. Gării Cățelu – Șos. Dudești Pantelimon – Bd Basarabia); 
•1.266.034,56 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bdul 1 Decembrie 1918 – Bd. Theodor Pallady 
– Str. Firidei - Str. Rotundă – Aleea Rotundă – Aleea Lunca Mureșului – Str. Lunca Bradului – Bdul Nicolae Grigorescu); 
•3.567.544,58 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona IX (Str. Fizicienilor – Bdul Camil Ressu – Bdul Theodor Pallady - 
Splaiul Unirii); 
•819.433,06 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XV (Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia – Bdul Nicolae 
Grigorescu – Str. Constantin Brâncuși); 
•819.609,79 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVII (Str. Liviu Rebreanu – Str. Ion Agârbiceanu – Str. Burdujeni – Str. 
Lunca Bradului); 
•177.218,41 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM 20; 
•97.451,05 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Ilioara Bl. M 31; 
•133.412,38 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Nicolae Grigorescu - Bl. N22 – N1; 
•179.015,71 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x V. Goldiș – Bl. Y11; 
•333.216,58 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. M13; 
•273.916,10 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. H36; 
•193.593,55 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Cozla – Bl. A10; 
•261.374,77 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Bd. N. Grigorescu Bl. B4; 
•343.985,93 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM3; 
•183.419,59 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Th. Pallady – Bl. P1; 
•2.315.731,08 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița Brândușa – corp A- Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și 
modernizare; 
•2.226.563,51 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 38 (fuzionată cu Șc. nr. 88) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice 
și modernizare; 
•2.156.923,86 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 211 Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare; 
•1.042.009,66 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 191 corp C1 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare; 
•18.907.453,21 lei pentru obiectivul de investiții Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la Școala Gimnazială nr. 195;  
•2.804.173,06 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare; 
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•1.438.439,72 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare; 
•1.530.757,84 lei pentru obiectivul de investiții Sală multifuncțională pentru activități festive la Colegiul tehnic C. Nenițescu; 
•2.947.631,04 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare sediu DGASPC – Bdul 1 
Decembrie 1918; 
•1.457.930,69 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădiniță nr. 38; 
•1.581.553,41 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Floare de Colț; 
•1.348.407,24 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 154; 
•1.274.606,08 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Brândușa; 
•521.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 187; 
•1.474.752,28 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 191; 
•1.320.903,54 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 211; 
•1.283.703,78 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 216; 
•1.305.987,40 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 232; 
•1.617.367,32 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 255; 
•1.426.023,08 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc.Gimnazială L. Rebreanu; 
•1.134.931,30 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 54; 
•2.355.288,59 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 86; 
•1.671.954,36 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 88; 
•1.201.763,67 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Al. I. Cuza; 
•2.019.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Al. I. Cuza; 
•2.020.281,03 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Dante Alighieri; 
•1.967.480 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Anghel Saligny; 
•870.499,10 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic C. Nenițescu (corp C4) - Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și 
modernizare. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4850/17.03.2016, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare 
de 100.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 3, conform Contractului de credit nr. 
RQ16041478814451/4180/06.04.2016, încheiat cu CEC Bank. 
 
Cu Notificarea nr. 786/08.12.2016, completată cu nr. 276/02.03.2017, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL 
că  lista obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL 
S3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 21/26.01.2017 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 326/29.11.2016 privind 
modificarea HCL S3 nr. 112/2016. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin realocarea de sume între unele obiective de investiții 
(pentru unele valoarea a fost diminuată, altele au fost eliminate din lista de investiții, iar pentru altele suma alocată este majorată), conform 
Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3 40/28.02.2017, întocmită de dumneavoastră în baza Anexei la HCLS 3 nr. 
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40/28.02.2017. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, sunt următoarele:  
- 8.823.318,07 lei pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 27 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 126/29.05.2015; 
- 14.979.282,99 lei pentru Anexele 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56 și 79 la Hotărârea Consiliului Local privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 
138/30.06.2015; 
-47.622.362,13 lei pentru Anexele nr. 35, 82, 77, 73, 91, 84, 16, 69, 70, 47, 50, 61, 71, 94, 19, 49, 34, 36, 1, 25, 14, 9, 86, 4, 63, 54, 32, 89, 62, 
13, 79, 18, 48, 43, 37, 76, 68, 45, 83, 26, 39, 5, 96, 41, 33, 90, 21, 56, 58, 24, 88, 53, 27, 17, 95, 66, 38, 15, 3, 78, 8, 6, 28, 51, 67, 98, 12, 52, 
80, 59, 81, 92, 99, 40, 72, 93, 20, 7, 85, 75, 65, 74, 31, 55, 60, 46, 97, 2, 64, 87, 10, 42, 57, 23, 44, 22, 29, 30 și 11 la Hotărârea Consiliului 
Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 
38/23.02.2016; 
- 1.880.827,92 lei pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea 
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016; 
- 2.187.270,95 lei pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea 
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 43/23.02.2016; 
- 19.398.743,80 lei pentru Anexele nr. 1, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 28, 36, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89 și 90 la Hotărârea Consiliului Local privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 7/29.01.2016; 
- 5.108.194,15 lei pentru Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 8/29.01.2016. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5050/19.01.2017, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare 
de 100.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 3, conform Contractului de credit nr. 
RQ17011478862580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank. 
 
Cu Notificarea nr. 280/03.03.2017, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că lista obiectivelor de investiții 
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL S3 nr. 41/28.02.2017 privind 
modificarea anexei la HCL S3 nr. 2/26.01.2017 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 298/11.11.2016 privind aprobarea contractării și/sau 
garantării unei finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 100.000.000 lei. Modificarea listei 
obiectivelor de investiții s-a făcut prin eliminarea unor proiecte din lista de investiții, suma totală din împrumut fiind realocată pentru creșterea 
performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 3, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit- HCLS 3 41/28.02.2017, 
întocmită de primărie în baza Anexei la HCLS 3 nr. 41/28.02.2017. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local 
al Sectorului 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din 
Sectorul 3, sunt următoarele:  
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- 12.031,49 lei pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței 
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016; 
- 8.691.465,15 lei pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 27, 28 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 64/31.03.2016; 
- 455.564,72 lei pentru Anexa nr. 63 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea 
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 65/31.03.2016; 
- 31.620.045,31 lei pentru Anexele 69, 46, 68, 82, 49, 60, 76, 80, 89, 72, 33, 92, 70, 34, 48, 18, 15, 35, 1, 24, 13, 8, 84, 4, 62, 53, 31, 87, 61, 
12, 77, 17, 47, 42, 36, 75, 79, 65, 37, 90, 14, 6, 50, 51, 11, 97, 66, 96, 3, 27, 78, 58, 25, 81, 86, 52, 55, 44, 32, 93, 38, 88, 20, 26, 94, 23, 67, 
40, 57, 16, 5, 74, 64, 7, 45, 30 și 59 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea 
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 321/29.11.2016; 
- 47.441.298,94 lei pentru Anexele nr. 57, 66, 60, 46, 56, 62, 37, 48, 49, 50, 51, 67, 69, 19, 25, 26, 28, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 9, 7, 8, 16, 12, 11, 70, 
63, 40, 47, 59, 45, 58, 38, 41, 33, 36, 34, 35, 68, 18, 20, 21, 22, 24, 23, 14, 54, 55, 13, 39, 53, 32, 31, 61, 43, 30, 29, 42 și 27 la Hotărârea 
Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din 
Sectorul 3 nr. 343/15.12.2016; 
- 9.270.963,54 lei pentru Anexele nr. 24, 21, 13, 46, 48, 44, 38, 39, 25, 28, 9, 15, 53, 49, 11, 36, 2, 3, 4, 5, 6, 33 și 29 la Hotărârea Consiliului 
Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 
344/15.12.2016; 
- 2.508.630,85 lei pentru Anexele nr. 21, 23, 22, 14 și 16 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind 
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 345/15.12.2016. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 


