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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 11 august 2015, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1100, 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. 250/2015 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2015, 2016 şi 2017, 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 1.200,00 329,21 870,79 1.200,00 967,03    232,97 80,59 185,58 567,20 1.667,43   
2016 1.200,00   1.200,00 153,87 1.046,13 12,82        50,41   
2017 1.200,00   1.200,00     4,52 1.195,48   0,38      

NOTĂ:                
1)  limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;         
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 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2015 (mai 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 primăvară 2015 (mai 2015), elaborată de CNP.      
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II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 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 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

1 

COMUNA ȘONA 
JUDEȚUL ALBA 
Str. Lungă nr. 2. 

Tel./Fax: 
0258 – 884 080 
consiliulsona@ 

yahoo.com 
www.primaria 

sona.ro 

Modernizare 
infrastructură rutieră, 
înființare rețea de 
canalizare și stație 
de epurare, 
extindere rețea 
alimentare cu apă, 
înființare centru de zi 
bătrâni, modernizare 
și dotare cămin 
cultural în comuna 
Șona, jud. Albă 
PNDR 

2956/542332/ 
07.07.2015 
completări 
543517/ 

05.08.2015 

OTP BANK 0,00
909.000 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 
3,99% 
 
com.acordare: 
0,95% flat 

NU 

 
 
2 

COMUNA BRATCA 
JUDEȚUL BIHOR 

Loc. Bratca nr. 126. 
Tel./Fax: 

0259 – 315 650 
primaria.bratca@ 

cjbihor.ro 

Modernizarea 
infrastructurii de 
drumuri, dezvoltarea 
serviciilor sociale, 
conservarea 
specificului local și a 
moștenirii culturale 
în comuna Bratca, 
jud. Bihor 
PNDR 

2958/542414/ 
08.07.2015 
completări 
543477/ 

04.08.2015 

CEC BANK 0,00
1.175.259 
trageri în 

2015 
3 luni 33 luni 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,08%  
com.refin.: 3% 
com.reanaliză: 
0,5% flat 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 345.320 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 
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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 

Consolidare, 
modernizare și 
reabilitare termică 
imobil primăria 
Costești 
PNDR 

305.994 
trageri în 

2015 
3 luni 1 lună 

3 

COMUNA 
COSTEȘTI 

JUDEȚUL VÂLCEA 
CP 247115 
Tel./Fax: 

0250 – 863 330 
primaria_costesti@

yahoo.com 
  

plată TVA 

2981/542749/ 
16.07.2015 
completări 
29.07.2015 

  

BRD-GSG 
  0,00

73.439 
trageri în 

2015 
3 luni 1 lună 

ROBOR3M + 3% 
 
com.inițial de 
angajament: 0,4% 
flat 

NU 
  

4 

COMUNA 
I.L. CARAGIALE 

JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA 

Str. Principală nr. 
1196, sat 

Ghirdoveni. 
Tel.: 0245 - 660 332 
Fax: 0245 - 660 423 
primariacaragiale@

gmail.com 
www.comuna 
caragiale.ro 

Extindere rețele 
canalizare menajeră 
pe DJ 710A în 
comuna I.L. 
Caragiale, jud. 
Dâmbovița 
Construire grădiniță 
cu două grupe – sat 
Ghirdoveni, jud. 
Dâmbovița 
Reabilitarea și 
modernizarea 
drumurilor de interes 
local al comunei I.L. 
Caragiale, satul I.L. 
Caragiale, strada 
Braniște, jud. 
Dâmbovița PNDR 

2987/542833/ 
20.07.2015 
completări 
542833/ 

27.07.2015 

Banca 
Transil-
vania 

0,00
436.190 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.acordare: 1% 
flat 
com.ramb. 
anticip.: 1%, în 
cazul preluării de 
alte bănci 

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 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

5 

COMUNA 
BLĂGEȘTI 

JUDEȚUL BACĂU 
Str. Principală nr. 
516, CP 607065. 

Tel./Fax: 
0234 – 268 030 

primaria_blagesti@
yahoo.com 

Dotări pentru 
serviciul de 
administrare a 
domeniului public și 
privat al comunei 
Blăgești și dotări 
pentru căminul 
cultural, sat Blăgești, 
com. Blăgești, jud. 
Bacău 
PNDR 

2988/542874/ 
20.07.2015 
completări 
542874/ 

30.07.2015 

CEC BANK 0,00
627.141 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.analiză/ 
reanaliză: 0,5% 
flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 1% 
com.neutiliz.: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

NU 

6 

COMUNA DERSCA 
JUDEȚUL 

BOTOȘANI 
Tel.: 0231 - 626 110 
Fax: 0231 - 626 130 

cl.dersca@ 
yahoo.com 

Refacere și 
modernizare drum 
comunal DC 76B, 
Pădureni – Dersca 
(DJ 291B), km 
6+000 – 8+100, 
comuna Dersca, jud. 
Botoșani 
PNDR 

2996/542883/ 
20.07.2015 
completări 
543244/ 

29.07.2015 

CEC BANK 0,00
450.000 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 
3,75% 
 
com.analiză/ 
reanaliză: 0,5% 
flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 1% 
flat  
com.refin.: 3% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă: 
Porsche Leasing 
România IFN SA: 
24.844,43 EUR, 
achiziție autovehicul, 
2012, 4 ani 
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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 

7 

COMUNA 
PĂUNEȘTI 
JUDEȚUL 
VRANCEA 
Tel./Fax: 

0237 – 268 104 
primaria@ 
paunesti.ro 

Modernizare drumuri 
de interes local, 
com. Păunești, jud. 
Vrancea 
PNDR 

3004/543018/ 
22.07.2015 
completări 
543148/ 

27.07.2015 

BCR 0,00
638.918,76 

trageri în 
2015 

4 luni 1 lună 

ROBOR3M + 2,5%
 
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 
0,3% flat  
com.ramb. 
anticip.: 2% flat, 
în cazul refin. 

NU 

8 

COMUNA 
CÎRLIBABA 
JUDEȚUL 
SUCEAVA 

Cîrlibaba Nouă nr. 
83 

Tel.: 0230 - 575 806 
Fax: 0230 - 575 906 

cirlibaba83@ 
yahoo.com 

www.primaria 
cirlibaba.ro 

Modernizare drumuri 
comunale în comuna 
Cîrlibaba, jud. 
Suceava 
PNDR 

3030/543369/ 
03.08.2015 
completări 
543573/ 

06.08.2015 

CEC BANK 0,00
97.308 

trageri în 
2015 

3 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
0,5% 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.neutiliz.: 
0,5% flat  
com.ramb. 
anticip.: 1% flat, 
în cazul refin. 

NU 

9 

COMUNA 
DOROBANȚU 

JUDEȚUL 
CĂLĂRAȘI 

Tel./Fax: 
0242 – 335 103 

primariadorobantu
@yahoo.com 
www.comuna 
dorobantu.ro 

Achiziționarea de 
utilaje pentru 
îmbunătățirea 
activității serviciului 
voluntar pentru 
situații de urgență al 
comunei Dorobanțu, 
județul Călărași 
PNDR 

3039/543433/ 
04.08.2015 CEC BANK 0,00

324.685 
trageri în 

2015 
5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 3,5%
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.neutiliz.: 
0,5% flat  
com.ramb. 
anticip.: 1% flat, 
în cazul refin. 

NU 

TOTAL 0,00
5.037.934,76 

trageri în 
2015  
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, destinat finanțării unui 
proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:   

 

Contract de finanţare rambursabilă 
Valoare 

solicitată 
pentru 2015 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Nr. și dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării 

Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 

pentru pre/ 
cofinanţare 

fd.UE 

Observaţii 

TOTAL: RON 665.806,36  

BUZĂU M RÂMNICU 
SĂRAT 

541559/ 
17.06.2015 

543122/ 
24.07.2015 

543245/ 
29.07.2015 

543437/ 
04.08.2015 

543572/ 
06.08.2015 

11.08.2014 28.08.2014 EXIMBANK 3.900.000 RON  665.806,36

POR, Notificare modif. listă 
investiții 
dată limită de tragere: 
03.11.2015 
modificarea Hot. CAÎL nr. 
3648/11.08.2014, modificată 
prin 3680/21.08.2014 (reducere 
trageri 2014 de la 3.900.000 lei 
la 3.234.193,64 lei, introducere 
trageri 2015) 

 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. XII din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, cuprinse în situația 
anexată. 
 
V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 

 
1. COMUNA CEFA, JUDEŢUL BIHOR 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3730/02.10.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Cefa a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
2.370.438 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „ECO-ACCES - Îmbunătățirea accesului la utilitățile publice pentru 
protecția mediului înconjurător transfrontalier”, derulată prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În 
baza acestei hotărâri, Comuna Cefa a încheiat Contractul de credit (Credit de investiții) nr.C22002014016678/07.10.2014 cu OTP BANK 
ROMÂNIA S.A..  
Cu Notificarea nr.3381/03.08.2015, Primăria Comunei Cefa aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.52/24.07.2015 privind 
prelungirea perioadei de creditare până la 31.12.2015 pentru finanțarea proiectului „Îmbunătățirea accesului la utilitățile publice pentru 
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protecția mediului înconjurător transfrontalier ECO ACCES, cod proiect HURO/0802/072/AF, contract de credit 
nr.C22002014016678/07.10.2014, în valoare de 2.370.438 lei, din care suma nerambursabilă până la momentul actual fiind de 
1.332.506,85 lei, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de creditare a finanţării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., 
până la data de 31.12.2015, pentru suma de 1.332.506,85 lei. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Cefa a 
prezentat următoarele documente: 
• HCL nr.52/24.07.2015 privind prelungirea perioadei de creditare până la 31.12.2015 pentru finanțarea proiectului 
„Îmbunătățirea accesului la utilitățile publice pentru protecția mediului înconjurător transfrontalier ECO ACCES, cod proiect 
HURO/0802/072/AF, contract de credit nr.C22002014016678/07.10.2014, în valoare de 2.370.438 lei, din care suma nerambursabilă până 
la momentul actual fiind de 1.332.506,85 lei; 
• Actul adiţional nr.1/31.07.2015 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) 
nr.C22002014016678/07.10.2014 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A..  
 

2. COMUNA DIOSIG, JUDEȚUL 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.1843/20.07.2015, Primăria Comunei Diosig aduce la cunoştinţa CAĂL că a fost adoptată HCL nr.74/06.07.2015 privind 
prelungirea perioadei de creditare până la 31.12.2015 pentru finanțarea proiectului „Presentation and preservation of the natural values of 
Ier/Er Valley and its surroundings” COD PROIECT: HURO/1101/093/1.3.1, contract de credit nr.C22002013014839/20.09.2013, în valoare 
de 1.635.690 lei, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de creditare a finanţării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., 
până la data de 31.12.2015, pentru suma de 1.635.690 lei. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Diosig a 
prezentat următoarele documente: 
• HCL nr.74/06.07.2015 privind prelungirea perioadei de creditare până la 31.12.2015 pentru finanțarea proiectului 
„Presentation and preservation of the natural values of Ier/Er Valley and its surroundings” COD PROIECT: HURO/1101/093/1.3.1, contract 
de credit nr.C22002013014839/ 20.09.2013, în valoare de 1.635.690 lei; 
• Actul adiţional nr.4/15.07.2015 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) 
nr.C22002013014839/ 20.09.2013 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A..  
 

3. COMUNA ROȘIORI, JUDEȚUL BIHOR 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.2312/11.04.2012 a fost avizată contractarea de către Comuna Roşiori a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
1.872.443,50 EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea 
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Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Roşiori a încheiat cu OTP Bank România S.A., Contractul de credit 
nr.C22002012011392/24.04.2012, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Cu Notificarea nr.1546/16.07.2015, Comuna Roşiori aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.42/08.07.2015 privind aprobarea 
modificării contractului de credit nr. C22002012011392/24.04.2012, încheiat între OTP BANK ROMÂNIA S.A. („Prestator”) și Comuna 
Roșiori („Achizitor”, „Garant ipotecar”). Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată prelungirea perioadei de acordare a creditului până la 
data 31.12.2015. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Roşiori a prezentat următoarele documente: 

 HCL nr.42/08.07.2015 privind aprobarea modificării contractului de credit nr. C22002012011392/24.04.2012, încheiat între OTP 
BANK ROMÂNIA S.A. („Prestator”) și Comuna Roșiori („Achizitor”, „Garant ipotecar”); 

 Actul adiţional nr.5/15.07.2015 la Contractul de credit nr.C22002012011392/24.04.2012 încheiat cu OTP Bank România S.A., în care 
se precizează că soldul creditului este în valoare de 104.755,20 EUR. 

 
4. COMUNA ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3822/09.12.2014 a fost avizată contractarea de către Comuna Țețchea a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
1.625.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Creșterea competitivității economice în zonele rurale ale Euroregiunii 
Hajdu Bihar-Bihor-Incubatoare de afaceri”, derulată prin Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România. În baza 
acestei hotărâri, Comuna Țețchea a încheiat cu OTP BANK ROMÂNIA S.A. Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din 
fonduri europene) nr.C22002014016975/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Cu Notificarea nr.3301/05.08.2015, Primăria Comunei Țețchea aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.42/25.06.2015 privind 
prelungirea perioadei de rambursare a unei finanțări nerambursabile externe contractată, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei 
de creditare a finanţării contractate de la OTP BANK ROMÂNIA S.A., până la data de 31.12.2015. În vederea fundamentării acestei 
solicitări, Primăria Comunei Țețchea a prezentat următoarele documente: 

• HCL nr.42/25.06.2015 privind prelungirea perioadei de rambursare a unei finanțări nerambursabile externe contractată; 
• Actul adiţional nr.2/30.06.2015 la Contractul de credit (Credit punte pentru proiecte finanţate din fonduri europene) nr. 

C22002014016975/18.12.2014 cu OTP BANK ROMÂNIA S.A..  
 

5. ORAȘUL GHIMBAV, JUDEȚUL BRAȘOV 
 

Prin Hotărârea CAÎL nr.3571/03.04.2014 a fost avizată contractarea de către Orașul Ghimbav a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
30.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. 
 
Cu Notificarea nr.7157/30.07.2015, Primăria Orașului Ghimbav aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.47/26.03.2015, prin care 
Consiliul Local al Orașului Ghimbav a aprobat modificarea listei de investiții prevăzută în HCL Ghimbav nr.20/28.02.2013,  prin includerea 
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în cadrul contractului de finanțare rambursabilă și a investiției publice de interes local „Modernizarea infrastructurii rutiere urbane în zona 
Transilvania I și II – Etapa I”. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Ghimbav a prezentat: 
• Hotărârea Consiliului Local nr.47 din 26.03.2015 pentru completarea art.2 din HCL Ghimbav nr.20/28.02.2013 privind 
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 30.000.000 lei; 
•   Hotărârea Consiliului Local nr.79 din 25.09.2014 privind actualizarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea infrastructurii 
rutiere urbane în zona Transilvania I și II din Orașul Ghimbav – etapa I”. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

6. MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, JUDEȚUL BUZĂU 
 

Prin Hotărârea CAÎL nr.3648/11.08.2014, modificată prin Hotărârea CAÎL nr.3680/21.08.2014, a fost avizată contractarea de către  
Municipiul Râmnicu-Sărat a unei finanţări rambursabile, în valoare de 3.900.000 lei, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții 
publice de interes local: 
- prin Programul Operațional Regional 2007-2013:  
• Axa prioritară 1, proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană a Municipiului Râmnicu-Sărat, 
județul Buzău”; 
• Axa prioritară 5, proiectul „Restaurarea Complexului Brâncovenesc – monument istoric de categoria A”; 
• Axa prioritară 3, proiectul „Reabilitarea clădirii și dotarea laboratoarelor și cabinetelor situate în str.Nicolae Bălcescu nr.2A, ce aparțin 
Gr. Școlar Agricol Râmnicu-Sărat, județul Buzău”, și 
- prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău. 

 
Cu Notificarea nr.11972/03.06.2015, Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.106/28.05.2015, 
prin care Consiliul Local al Municipiului Râmnicu-Sărat a aprobat modificarea listei de investiții prin redistribuirea sumei de 418.600,68 lei, 
reprezentând TVA aferentă obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău-
Aglomerarea Râmnicu-Sărat” la obiectivul de investiții nou introdus „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în 
zona de intervenție urbană a Municipiului Râmnicu-Sărat”, realizat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. Prin 
urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
- prin Programul Operațional Regional 2007-2013:  
• Axa prioritară 1, proiectul „Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune urbană a Municipiului Râmnicu-Sărat, 
județul Buzău”; 
• Axa prioritară 5, proiectul „Restaurarea Complexului Brâncovenesc – monument istoric de categoria A”; 
• Axa prioritară 3, proiectul „Reabilitarea clădirii și dotarea laboratoarelor și cabinetelor situate în str.Nicolae Bălcescu nr.2A, ce aparțin 
Gr. Școlar Agricol Râmnicu-Sărat, județul Buzău”; 
• Axa prioritară 1, proiectul „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a 
Municipiului Râmnicu-Sărat”, și 
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- prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău. 
 
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat a prezentat următoarele documente: 
• Hotărârea Consiliului Local nr.54/26.02.2015106/28.05.2015 privind redistribuirea sumei de 418.600,68 lei, reprezentând TVA 
aferentă obiectivului de investiții „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău - Aglomerarea Râmnicu-
Sărat”, parte a contractului de credit nr.2-ABZ din data de 28.08.2014 încheiat cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A., la 
obiectivul de investiții „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a Municipiului 
Râmnicu-Sărat”; 
• Hotărârea Consiliului local al Municipiului Râmnicu-Sărat nr.202/17.10.2013 privind aprobarea Proiectului Tehnic revizuit aferent 
obiectivului de investiții „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a Municipiului 
Râmnicu-Sărat”; 
• Contract de finanțare „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Buzău”; 
• Contract de finanțare „Reabilitare/modernizare străzi orășenești și reabilitare rețele de apă în zona de intervenție urbană a 
Municipiului Rămnicu-Sărat”; 
• proiectul actului adițional nr.2 la Contractul de credit nr.2 – ABZ din data de 8.08.2014. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

 7. COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
Prin Hotărârile CAÎL nr.3783 și nr.3784 din data de 05.11.2014, Comuna Valea Lungă a fost autorizată să contracteze două finanţări 
rambursabile, în valoare de 520.000 lei, respectiv, 124.800 lei, pentru realizarea investiției „Modernizare infrastructură în comuna Valea 
Lungă, obiectiv: Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv: Amenajare Parc Primărie, comuna Valea Lungă, județul Dâmbovița”, care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri, Comuna Valea Lungă a încheiat cu 
OTP Bank, în data de 13.11.2014, contractele nr.C45002014016846, respectiv, nr.C45002014016848. 
 
Cu Notificarea nr. 3953/29.07.2015, Comuna Valea Lungă aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.40/07.07.2015 
s-a aprobat prelungirea, până  la data de 30.09.2015, a perioadei de rambursare a împrumuturilor aprobate prin HCL nr.47/30.09.2014, 
contractate de la OTP Bank România SA pentru  acoperirea cheltuielilor cu TVA și a cheltuielilor eligibile aferente proiectului „Modernizare 
infrastructură în comuna Valea Lungă, obiectiv: Modernizare Drumul Ceairului; obiectiv: Amenajare Parc Primărie”,  finanțat prin PNDR, 
măsura 322. Comuna Valea Lungă a semnat cu OTP Bank actele adiționale nr.3 de prelungire a perioadei de rambursare, aferentă celor 
două credite. 
 


