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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 11 aprilie 2017, care se va desfăşura la sala372, etaj1, ora 1100, 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 0,39 120,39 

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 următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată refinanțării datoriei 
publice locale: 
 

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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

MUNICIPIUL 
TÂRGU SECUIESC 

JUDEŢUL 
COVASNA 

P-ţa Gabor Aron nr. 
24, CP 525400. 

Tel.: 0267 - 361 974 
Fax: 0267 - 361 652  

www.kezdi.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală1, 
aferentă: 
1.contract BCR nr. 
45/20.08.2009(3.980.
000 lei) 
2.contract CEC Bank 
nr.RQ140183016723
79/20.03.2014(2.390.
000 lei) 
3.convenție MFP 
nr.545028/18.09.201
5 (1.630.000 lei) 

3669/566676/ 
30.03.2017 
completări 
566677/ 

30.03.2017 

BCR 0,00 8.000.000 
trageri în 2017 1 lună 104 luni 

ROBOR6M + 
1,1% 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 1.800.000 
EUR, achiz. teren 
intravilan, 2009, 11 
ani (1 an graţie)  
2.CEC Bank: 
2.750.000 lei, proiect 
FEN, 2014, 9,5 ani 
(16 luni graţie) 
3.MFP: 1.915.472 lei, 
OUG 2/2015 - proiect 
FEN, 2015, 10 ani 

 
                                                 
1În adresa BCR/DAPL nr.2101/28.03.2017, adresată Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, se precizează că soldul aferent creditului care decurge din Contractul de credit 
nr.45/20.08.2009, încheiat cuBCR SA este în valoare de 840.000euro (echivalentul a 3.847.200 lei, la un curs de schimb de 4,58 lei/euro).Din adresa CEC Bank 
SAnr.CV/B2136/28.03.2017, adresată Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc, rezultă că soldul creditului care decurge din Contractul de credit 
nr.RQ14018301672379/20.03.2014 este în sumă de 2.360.131,99 lei. Iar dinSituația soldului împrumutului din venituri din privatizare,acordat de MFP Municipiului Târgu 
Secuiesc, conform Convenției de împrumut nr.545028/18.09.2015, reiese un sold în sumă de 1.628.151,14 lei. Drept urmare, la data prezentei, rezultă un sold total al celor 
trei finanțări rambursabile în sumă de 7.835.483,13 lei. 
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III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate proiectelor care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin 
Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexă. 
 
IV. Analiza cererilor 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 EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

JUDEŢUL CLUJ 
Str. Calea 

Dorobanților nr. 106, 
Cluj-Napoca. 

Tel.: 0372 - 640 000 
Fax: 0372 - 640 070 

cjc@cjcluj.ro 
www.cjcluj.ro 

1.DJ 108C DN1 - 
Mănăstireni 
2.DJ 107P Gilău 
(DN1) - Someșu 
Rece - Mărișel - 
DN1R 
3.DJ 103G DN75 - 
Cheile Turzii 
4.DJ 103G lim. Jud. 
Alba - Moldovenești - 
Săndulești - Ceanu 
Mic - Aiton 
5.DJ 103M Vâlcele - 
Rediu - Aiton 
6.DJ 161A Apahida - 
Cojocna 
7.DJ 161 Fundătura 
(DN1C) - Dăbâca - 
Panticeu - Sărata  
8.DJ 109C Gherla - 
Țaga - Cămărașu 
9.DJ 109 Răscruci - 
Borșa - Așchileu - 
lim. jud. Sălaj 
10.DJ 103J Săcuieu - 
Vlădeasa 

3654/563650/ 
18.01.2017 
completări 
563812/ 

25.01.2017, 
567044/ 

07.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 100.000.000 

trageri în 2018 36 luni 108 
luni 

ROBOR6M + 
0,3%  
 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

o finanțare 
rambursabilă 
directă: 
CEC Bank: 
100.000.000 lei, 
investiții publice, 
2016, 12 ani (3 ani 
grație) 
2 garanții: 
1.BEI: 11.094.050 
EUR, investiții, 
garantat Compania 
de Apă Someș, 
2009, 19 ani (4 ani 
graţie) 
2.CEC Bank: 
45.216.155,48 lei, 
investiţii, garantat 
Aeroportul 
Internațional Avram 
Iancu Cluj, 2014, 20 
ani (2 ani graţie) 
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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 EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

11.DJ 109D Sic - 
Visa - Coasta - DN1  

2 

COMUNA OCNIȚA 
JUDEŢUL 

DÂMBOVIȚA 
Str. Principală nr. 

212. 
Tel.: 0245 - 680 208 
Fax: 0245 - 680 206 
relatii@primariaocni

ta.ro 
www.primariaocnitei

.ro 

Achiziție autoturism 
Dacia Duster 
Laureate 

3658/564104/ 
31.01.2017 
completări 

08.02.2017, 
567004/ 

06.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 79.500,36 

trageri în 2017 3 luni 57 luni 

ROBOR3M + 3%  
 
com.analiză/ 
reanaliză: 0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com.gestiune: 
0,06% 
com.acordare: 
0,5% 
com.neutiliz.: 
0,5% 
com.ramb.anticip
.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

3 

COMUNA BRAN 
JUDEŢUL BRAȘOV 
P-ța I.G. Stoiannr. 1, 

CP 507025. 
Tel.: 0268 - 237 605 
Fax: 0268 - 236 413 
www.primariabran.r

o 

Extindere rețea de 
canalizare menajeră 
în comuna Bran pe o 
lungime totală de 
11.585 m, după cum 
urmează: 
I. Tronson Simon: str. 
Iancu Gonțea, str. 
Podul Șimonului, str. 
Lunca Șimonului, str. 
Muchia Scorții, str. 
Podul Obânceștilor 
II. Tronsonul Gura 
Șimonului - Parcul 
Bran: str. General 
Traian Mosoiu 

3659/564248/ 
02.02.2017 
completări 
566945/ 

05.04.2017 

CEC 
BANK 0,00 

9.000.000 
trageri în: 

2017: 4.000.000 
2018: 5.000.000 

24 luni 96 luni 

ROBOR6M + 
0,63%  
 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%  
com.refin.: 3% 
com.restructurar
e/ rescadențare/ 
reeșalonare: 
0,7% 

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 EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

(DN73), str. General 
Traian Mosoiu 
(DN73) 
III. Bran: str. sextil 
Puscariu (DJ112H), 
str. Cabanei, str. 
Principesa 
Margareta, str. 
Bisericii, str. Padinii   

4 

ORAȘUL 
MOLDOVA NOUĂ 

JUDEŢUL 
CARAȘ-SEVERIN 
Str. N. Bălcescu nr. 

26. 
Tel.: 0255 - 540 997 
Fax: 0255 - 540 759  

pmn_invest@ 
yahoo.com 

www.moldova 
noua.com 

Punct de traversare 
al Dunării cu bacul 
între Moldova Nouă 
și Golubac 

3662/565721/ 
06.03.2017 
completări 
566230/ 

17.03.2017, 
567003/ 

06.04.2017 

EXIM-
BANK 0,00 4.193.116,13 

trageri în 2017 12 luni 108 
luni 

ROBOR6M + 
0,9% 
 
com.acordare: 
0,1% flat 

NU 

5 

MUNICIPIUL 
TURDA 

JUDEŢUL CLUJ 
Piaţa 1 Decembrie 

1918 nr. 29. 
Tel.: 0264 - 313 160 
Fax: 0264 - 317 081 

primaria@ 
primariaturda.ro 

www.primariaturda.r
o 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul nr. 
100.698/09.12.2008, 
încheiat cu Dexia 
Credit Local (sold 
4.500.000 euro) și 
contractul nr. 
RQ12014467532578/
17.04.2012, încheiat 
cu CEC Bank (sold 
21.827.286,24 

3664/565814/ 
08.03.2017 
completări 
566520/ 

27.03.2017, 
567001/ 

06.04.2017 

EXIM-
BANK 0,00 

62.567.074,05 
trageri în: 

2017: 
42.567.074,05 

pentru 
refinanțare 

datorie publică 
locală 
2018: 

20.000.000 

- 144 
luni 

ROBOR1M + 
0,7%  
 
com.acordare: 
2.000 lei 
com.reeșalonare
: 0,2% flat (mx. 
50.000 lei) 
com.analiză 
modificări condiții 
inițiale: 0,2% flat 
(max. 50.000 lei) 

2 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.DEXIA: 9.000.000 
EUR, investiţii locale, 
2008, 15 ani (2 ani 
graţie) 
2.CEC Bank: 
25.523.118 lei, 
investiții locale, 2012, 
15 ani (3 ani grație) 
o garanție: 
CEC Bank: 
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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 EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

lei)(până la 
42.567.074,05 lei2) 
Finanțarea 
proiectului 
„Restaurarea, 
punerea în valoare și 
introducerea în 
circuitul turistic a 
Castrului Legiunii V 
Macedonica, 
Potaissa-Turda” 
(până la 20.000.000 
lei) 

11.842.069 lei, 
garantat SC Turda 
Salina Durgău SA, 
investiții locale, 2012, 
15 ani (3 ani grație) 

TOTAL 0,00 

175.839.690,54 
din care 

42.567.074,05 
pentru 

refinanțare 
datorie publică  

                                                 

2Dexia Credit Local și Municipiul Turdaau agreat amânarea plății sumelor scadente la data de 15.03.2017, în următoarele condiții: 
•plata integrală și finală a tuturor sumelor în sold, dar nu mai târziu de 15.04.2017, și; 
•în cazul în care până la data de 15.04.2017 nu s-a efectuat plata integrală a sumelor datorate, Municipiul Turda va plăti la această dată sumele scadente în luna martie, 
precum și cele aferente perioadei 15.03.207-15.04.2017. 
Referitor la refinanțarea soldului creditului contractat de la Dexia Credit Local, în valoare de 4.500.000 euro, facem următoarele precizări: 
•conform prevederilor din proiectul de contract de credit de la EximBank România SA, „În vederea asigurării resurselor financiare în EUR necesare pentru preluarea 
creditului acordat de Dexia Credit Local, cursul de schimb aplicat de Bancă nu va depăși cursul BNR publicat în data solicitării tranzacției de schimb valutar plus o marjă de 
maxim 0,5%, în condițiile în care solicitarea tranzacției va fi primită de Bancă nu mai târziu de ora 12.00”, iar „în cazul în care suma în EUR obținută în urma schimbului 
valutar nu acoperă integral valoarea soldului creditului contractat de la Dexia Credit Local, împrumutatul va acoperi din surse proprii diferența până la rambursarea 
anticipată a creditului”; 
•În Anexa 1.4, Municipiul Turda a  luat în calcul un curs valutar spot cumpărare – estimat de 1 EUR= 4,6486 lei, calculat la cursul de schimb, comunicat de BNR, la data de 
29.03.2017, de 1 EUR=4,5575 lei, la care s-a adăugat marja de schimb valutar de 2%, cu scopul de a acoperi eventualele diferențe de curs valutar din data efectuării 
tranzacției, care ar implica resurse financiare suplimentare de la bugetul local.  
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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 EUR RON 

Peri-
oada 

de 
graţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

locală 
trageri în: 

 2017: 
50.839.690,54 

din care 
42.567.074,05 

pentru 
refinanțare 

datorie publică 
locală 
2018: 

125.000.000 
 
V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 
1.COMUNA SOCOL, JUDEȚULCARAȘ-SEVERIN 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4918/25.08.2016, Comuna Socol din judeţul Caraș-Severin a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă în 
valoare de 1.300.000 lei pentru realizarea investiției „Proiect integrat privind realizarea infrastructurii de bază în comuna Socol, județul Caraș-
Severin”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Socol a încheiat cu 
CEC Bank, în data de 28.09.2016, contractul cu nr.RQ16090857845654. 
Cu Notificarea nr.922/28.03.2017, Comuna Socol aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.13/15.02.2017 s-a aprobat 
prelungirea până la data de 08.12.2017 a maturității creditului contractat în data de 28.09.2016 de la CEC Bank, prin contractul 
nr.RQ16090857845654, aferent proiectului sus-menționat.În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Socol a prezentat: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.13/15.02.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de creditare pentru proiectul integrat privind realizarea 
infrastructurii de bază în comuna Socol, jud.Caraș-Severin; 
- copia Actului adițional nr.1 la contractul linie de credit nr.RQ16090857845654/28.09.2016 de prelungire a maturității creditului până la data de 
08.12.2017, semnat în data de 13.03.2017; 
- grafic de rambursare credit CEC Bank SA; 
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- copia Actului adițional nr.13 la Contractul de finanțare nr.C32201095110078/08.06.2010 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil 
PNDR (act adițional de prelungire); 
- calculul gradului de îndatorare a bugetului local (Anexa 1.3); 
- situația privind serviciul datoriei publice locale (Anexa 1.4); 
- bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017; 
- HCL nr.19/13.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; 
- situațiile financiare privind contul de execuție al comunei Socol pentru anii 2014, 2015 și 2016; 
- contul de execuție al bugetului local la data de 28.02.2017. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

2.ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚULTIMIȘ 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr.3638/10.07.2014, potrivit căreia Orașul Recaș a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 
6.750.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, orașul a semnat contractul de credit cu EXIMBANK SA. 
Cu Notificarea nr. 4018/16.03.2017, Primăria Orașului Recaș aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr. 39/31.01.2017 a fost aprobată 
extinderea până la data de 31.12.2017 a perioadei de trageri a finanțării rambursabile sus-menționate, fiind semnat, în acest sens, Actul 
adițional nr. 5/16.03.2017.  
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
3. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚULHUNEDOARA 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4845/17.03.2016a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoaraa unei finanţări rambursabile, în valoare de 
56.817.952,35 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza acestei hotărâri, 
Municipiul Hunedoara a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiţii nr.RQ1603529181933/21.03.2016, cu modificările și 
completările ulterioare.  
Cu Notificarea nr.15526/03.03.2017, completată cu nr.22411/ 27.03.2017, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL 
adoptarea HCL nr.6/26.01.2017 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.315/2015 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza 
contractelor de credit nr.57/09.12.2004 și nr.59/20.09.2012 și a împrumutului contractat de la CEC Bank SA în baza contractului de credit 
nr.70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014 și pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local, cu modificările și completările 
ulterioare.Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea la 
finanțare a două noi obiective de investiții și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte investiții.Drept urmare, destinația împrumutului sus-
menționat va fi următoarea: 

• Refinanțare contract credit nr.57/09.12.2004, semnat cu Banca Comercială Română S.A., în valoare de 1.109.619 lei; 
• Refinanțare contract credit nr.59/20.09.2012, semnat cu Banca Comercială Română S.A., în valoare de 8.708.333,35 lei; 
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• Refinanțare contract credit nr.70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014, semnat cu CEC Bank S.A., în valoare de 
36.529.417,63 lei; 
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul Hunedoara 
(proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului de lucrări subsecvent 
nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 709.347,37 lei; 
• Reabilitare strada 22 Decembrie, în valoare de 504.439,95 lei; 
• Reabilitare strada Lătureni, în valoare de 420.030,79 lei; 
• Reabilitare strada Buituri, în valoare de 278.777,86 lei; 
• Reabilitare strada Crișan, în valoare de 392.591,24 lei; 
• Reabilitare Piața Iancu de Hunedoara, în valoare de 468.752,66 lei; 
• Reabilitare strada Revoluției, în valoare de 446.725,65 lei; 
• Reabilitare strada Dr. Marinescu Gheorghe, în valoare de 345.330,69 lei; 
• Reabilitare strada Vânătorului, în valoare de 414.036,22 lei 
• Reabilitare strada Cernei, în valoare de 175.855  lei; 
• Reabilitare strada Alecu Russo, în valoare de 476.594,41 lei; 
• Reabilitare strada Bucegi, în valoare de 299.296,98 lei; 
• Reabilitare strada Laminorului, în valoare de 271.450,76 lei; 
• Reabilitare strada Victor Babeș, în valoare de 338.960,38 lei; 
• Reabilitare strada Turnătorului, în valoare de 589.449 lei; 
• Reabilitare alei-Parc Corvin, în valoare de 534.283,95 lei; 
• Reabilitare Piața Libertății, în valoare de 445.000 lei; 
• Reabilitare strada Cloșca, în valoare de 315.462,82 lei; 
• Reabilitare parcare strada Avram Iancu, în valoare de 200.205,68 lei; 
• Reabilitare strada Constantin Bursan, în valoare de 365.449,08 lei, 
• Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, în valoare de 440.000 lei; 
• Reabilitare strada Grădinilor, în valoare de 221.964,97 lei; 
• Reabilitare strada Mărțișorului, în valoare de 1.416.576,91 lei; 
• Reabilitare strada Popa Șapcă, în valoare de 400.000 lei. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
PrinHotărârea CAÎL nr.4880/26.05.2016 s-a autorizat contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare 
de 78.780.940 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 
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Cu Notificarea nr. 5579/09.03.2017,Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.18/27.02.2017 privind aprobarea rectificării 
Listelor de investiții pe anul 2017 aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Eximbank. Prin adoptarea acestei hotărâri, potrivit 
prevederilor art.1, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii având ca sursă de finanțare creditul de la la Eximbank, pe anul 
2017, în sumă de 25.085.212,68 lei, reprezentând diferența neutilizată în anul 2016, aprobată inițial cu suma de 78.780.940 lei, conform 
Anexei nr. 1 din HCL nr.18/27.02.2017,valoarea împrumutului autorizat rămânând neschimbată.  
Totodată, Municipiul Ploiești notifică faptul că în cadrul proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și 
Platforma industrială Brazi”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, s-a diminuat cu suma de 10.876.240 lei bugetul inițial 
aprobat pe 2017, în valoare de 15.472.040 lei, și solicită reautorizarea efectuării de trageri în anul 2017, în valoare de 4.595.800 lei.Primăria 
Municipiului Ploiești subliniază că aceste modificări au ca scop asigurarea resurselor financiare în anul 2017, necesare derulării eficiente a 
proiectului „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”. Totodată, menționează că 
perioada de implementare a proiectului a fost extinsă până la data de 30.06.2017, conform Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare 
nerambursabilă nr.3929/11.11.2013, prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 
 
VI. Diverse 

 
1. Solicitarea Orașului Pucioasa, județul Dâmbovița 

Prin adresanr.6558/21.03.2017, Primăria Orașului Pucioasaface cunoscută CAÎL intenția Orașului Pucioasa de a realiza un număr de patru 
obiective de investiții prin contractarea unei finanțări rambursabile interne și solicită precizări referitoare la plafoanele de contractare și de 
trageri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.884/2016 și Legea nr.5/2017. 

 
2. Solicitarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei 

Prin adresa nr. 5276/27.03.2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) aduce la cunoștința CAÎL că a primit o solicitare din 
partea unei societăți private care dorește să contracteze o finanțare rambursabilă pentru realizarea unei investiții în scopul furnizării 
exclusive de energie termică, în condiții de eficiență energetică și rentabilitate economică ridicate, unei societăți publice de gospodărire 
comunală aflată în subordinea unui consiliu local. În adresă se precizează că societatea publică de gospodărire comunală este operatorul 
sistemului de alimentare cu energie termică în baza contractului de delegare a gestiunii acestui sistem, încheiat cu consiliul local, și 
respectiva societate ar urma să achiziționeze, în calitate de cumpărător unic, energia termică produsă de societatea privată, destinată 
alimentării consumatorilor casnici și necasnici, instituțiilor publice și agenților economici. Întrucât societatea privată, pe baza capitalului 
propriu și a finanțării rambursabile pe care o solicită de la FREE, dorește să realizeze investiția, însă nu dispune de garanții suficiente 
pentru acoperirea riscului de creditare, FREE dorește să afle dacă există posibilitatea garantării de către consiliul local a societății private, 
direct sau prin intermediul societății publice de gospodărire comunală, și cum ar trebui instrumentată această garantare de către autoritatea 
publică locală, în scopul consolidării schemei de garantare pentru acoperirea riscului de creditare.   


