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102,932,327.00 x x 102,932,327.00 x x

90,363,149.00 x x 90,363,149.00 x x

1,785,092.00 x x 1,785,092.00 x x

10,784,086.00 x x 10,784,086.00 x x

1 ARGEȘ COMUNA BRĂDULEȚ 2934 542,083 30/06/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Crearea infrastructurii 
generale și specifice activităților de 
turism din arealul climatic Ghi țu-
Molivișu, comuna Arefu, jud. Argeș”

1,250,000.00 15 exceptat 1,250,000.00 art.XII 
alin.(1) 136,311.16

2 VASLUI COMUNA PUNGEȘTI 2982 542.782
543.100

17.07.2015
23.07.2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Utilajele comunei Punge ști”

454,795.00 1 exceptat 454,795.00 art.XII 
alin.(1) 348,638.75

3 SĂLAJ COMUNA CRASNA 2983 542,783 17/07/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Amenajarea infrastructurii de 
protecție împotriva inundațiilor în 
comuna Crasna, jud. Sălaj”
2.„Amenajarea drumurilor de acces la 
exploatații agricole și agenți economici 
în comuna Crasna, jud. Sălaj”

2,140,000.00 5 exceptat 2,140,000.00 art.XII 
alin.(1) 510,811.33

4 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 2984 542.784
543.124

17.07.2015
24.07.2015

cofinanțare proiecte FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Extinderea și reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare în 
județul Giurgiu”
2.„Amenajare spațiu de agrement pe 
canal Cama, adiacent pod Bizetz – 
mun. Giurgiu”
3.„Centru național pentru promovare și 
informare turistică”
4.„Registrul agricol geospa țial Giurgiu 
1 – Ragis 1”
5.„Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Giurgiu”

5,745,267.00 15 exceptat 5,745,267.00 art.XII 
alin.(1) 626,515.35

- cofinanțare proiecte finanțate din programe naționale

CERERI AUTORIZARE CONTRACTARE ÎMPRUMUTURI ÎN BAZA OUG NR. 2 /2015

TOTAL GENERAL, din care:

- prefinanțare/cofinanțare proiecte FEN, inclusiv cheltuieli neeligibile

- finanțare corecții financiare aplicate proiectelor FEN
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5 TELEORMAN COMUNA SAELELE 2985 542.821
543.097

17.07.2015
23.07.2015

prefinanțare și cofinanțare proiect FEN 
„Îmbunătățirea conectivității 
infrastructurtii de transport dintre 
județul Teleorman și Districtul Pleven 
prin reabilitarea drumurilor din Comuna 
Saelele și municipalitatea Guliantsy”

15,544,111.00 15 exceptat 15,544,111.00 art.XII 
alin.(1) 1,695,069.08

6 ARAD COMUNA FRUMUȘENI 2989 542,876 20/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Canalizare menajeră în 
localitățile Frumușeni și Aluniș, jud. 
Arad”

600,000.00 10 1,383,068.00 600,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 84,876.59

7 TIMIȘ COMUNA ȘANDRA 2990 542,877 20/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Îmbunătățirea serviciilor 
publice prin dotarea serviciului voluntar 
de situații de urgență cu un 
buldoexcavator”

403,261.00 5 exceptat 403,261.00 art.XII 
alin.(1) 96,257.18

8 TIMIȘ COMUNA LOVRIN 2991 542,878 20/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Achiziție utilaj pentru 
dotarea serviciului voluntar de situații 
de urgen ță”

403,261.00 5 exceptat 403,261.00 art.XII 
alin.(1) 96,257.18

9 SĂLAJ COMUNA BĂLAN 2992 542,879 20/07/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Modernizarea comunei Bălan prin 
îmbunătățirea infrastructurii de bază, 
reabilitarea așezământului cultural și 
înființarea programului de tip after 
school”
2.„Modernizare (construire) drumuri 
forestiere în comuna Bălan, jud. Sălaj”
3.„Asfaltare străzi în comuna Bălan, 
jud. Sălaj”

5,657,724.00 1 exceptat 5,657,724.00 art.XII 
alin.(1) 4,337,122.81

10 CĂLĂRAȘI COMUNA INDEPENDENȚA 2993 542,880 20/07/2015

cofinanțare proiect FEN „Îmbunătățirea 
infrastructurii de transport în zona 
transfrontalieră Călărași – Silistra prin 
reabilitarea drumurilor din comuna 
Independen ța și municipalitatea 
Silistra”

380,313.00 7 exceptat 380,313.00 art.XII 
alin.(1) 69,648.09

11 DÂMBOVIȚA COMUNA NUCET 2994 542,881 20/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Consolidare, 
modernizare, extindere și dotare 
infrastructură de învățământ Școala cu 
clasele I-VIII Nucet, com. Nucet, jud. 
Dâmbovița”

192,035.00 2 exceptat 192,035.00 art.XII 
alin.(1) 101,856.28
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12 NEAMȚ COMUNA CRĂCĂOANI 2995 542,882 20/07/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale:
1.Centru de consiliere și sprijin pentru 
părinți și copii aflați în situații de risc, 
com. Crăcăoani, jud. Neamț 
2.Modernizare DC 165 Magazia – 
Cracăul Negru km 0+000 – 2+050 și 
DC 164 Crăcăoani
3.Înființare sistem de alimentare cu apă 
sat Crăcăoani, comuna Crăcăoani, jud. 
Neamț

462,149.00 8 614,172.00 462,149.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 76,610.39

13 VÂLCEA COMUNA PRUNDENI 2997 542,918 21/07/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale (PNDL):
1.Bază Sportivă Prima Prundeni 
2.Asfaltare drumuri în comuna 
Prundeni, jud. Vâlcea

1,534,562.00 10 911,777.00 1,534,562.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 217,080.62

finanțare corecții financiare proiect 
FEN, prin POSDRU 157,236.00 10 911,777.00 157,236.00 art. XII alin. 

(2) lit. a) 22,242.75

14 VRANCEA ORAȘUL MĂRĂȘEȘTI 3000 542,960 22/07/2015

cofinanțare investiții incluse în 
Programul național multianual privind 
creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuin țe, derulat conform 
OUG nr. 18/2009, cu modificările și 
completările ulterioare

243,000.00 10 3,313,082.00 243,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 34,375.01

15 ALBA COMUNA ALMAȘU MARE 3001 542,961 22/07/2015
cofinanțare proiect FEN „Modernizare 
drum de exploatare agricolă în comuna 
Almașu Mare, județul Alba”

846,715.00 2 exceptat 846,715.00 art.XII 
alin.(1) 449,101.59

16 ARAD ORAȘUL SÂNTANA 3002 542,963 22/07/2015
cofinanțare poiect finanțat din program 
național (PNDL): „Modernizare străzi în 
oraș Sântana, jud. Arad”

445,000.00 10 4,955,837.00 445,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 62,950.08

17 OLT COMUNA PÎRȘCOVENI 3005 543,051 23/07/2015

cofinanțare poiect finanțat din program 
național „Proiect integrat: prima 
înființare a unui sistem centralizat de 
alimentare cu apă, captare și stație de 
tratare a apei, prima înființare a unui 
sistem centralizat de canalizare și 
stație de epurare, comuna Pîrșcoveni, 
Butoi, Olari”

484,182.00 10 484,182.00 484,182.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 68,492.82

18 TELEORMAN COMUNA CĂLMĂȚUIU 3006 543,096 23/07/2015

prefinanțare și cofinanțare proiect FEN 
„Reabilitarea drumurilor comunale din 
zona de frontieră Călmățuiu, jud. 
Teleorman și Belene, Pleven”

12,437,422.00 15 exceptat 12,437,422.00 art.XII 
alin.(1) 1,356,287.91

19 VRANCEA COMUNA GOLEȘTI 3007 543,098 23/07/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Achiziție utilaje pentru 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Golești - Cîrligele”

189,499.00 1 exceptat 189,499.00 art.XII 
alin.(1) 145,266.98
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20 SĂLAJ COMUNA HIDA 3009 543,111 24/07/2015
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Construire campus 
școlar Hida”

3,995,531.00 10 exceptat 3,995,531.00 art.XII 
alin.(1) 565,211.52

21 ARAD COMUNA BUTENI 3010 543,112 24/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Reamenajare drum agricol 
Miriște – Barda în comuna Buteni, jud. 
Arad”

220,725.00 1 exceptat 220,725.00 art.XII 
alin.(1) 169,172.46

22 ARAD COMUNA BUTENI 3011 543,113 24/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Canalizarea și epurarea apei 
în localitatea Buteni, comuna Buteni, 
jud. Arad”

1,523,300.00 10 1,043,834.00 1,523,300.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 215,047.36

23 CLUJ COMUNA SĂCUIEU 3012 543,114 24/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Colectarea și epurarea apelor uzate 
menajere, modernizare drum comunal, 
extinderea sistemului de alimentare cu 
apă și dotare cămin cultural”
2.„Realizare centru de informare 
turistică”

2,019,988.00 15 exceptat 2,019,988.00 art.XII 
alin.(1) 220,277.63

24 SUCEAVA COMUNA ADÂNCATA 3013 543,115 24/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Rețele de canalizare și stație 
de epurare în comuna Adâncata, jud. 
Suceava”

492,300.00 5 498,630.00 492,300.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 117,510.48

25 BIHOR GIRIȘU DE CRIȘ 3014 543,147 27/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Îmbunătă țire rețea 
drumuri, înfiin țare și dotare centru after 
school, dotare cămin cultural în 
comuna Girișu de Criș, jud. Bihor”

1,500,000.00 1 exceptat 1,500,000.00 art.XII 
alin.(1) 1,149,831.27
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26 ARAD COMUNA SOCODOR 3015 543.149
543.394

27.07.2015
03.08.2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Sistem de canalizare menajeră și 
stație de epurare în comuna Socodor, 
modernizare străzi în comuna Socodor, 
reabilitare rețele apă în cvartalele 2 și 
3, organizare festival local „Praznicul 
de pită nouă” și centru de zi pentru 
îmgrijire bătrâni, în comuna Socodor, 
jud. Arad”
2.„Înființarea unui spațiu public de 
recreere (parc) pentru popula ția rurală 
din comuna Socodor, jud. Arad”
3.„Dotarea serviciului de deszăpezire a 
drumurilor și întreținerea spațiilor verzi 
și achiziționarea locurilor de joacă 
pentru copii în comuna Socodor, jud. 
Arad”
4.Extinderea rețelei de canalizare până 
în zona industrială și refacerea 
infrastructurii de drum afectate de 
execuția lucrărilor de canalizare din 
cadrul proiectului „Protec ția mediului 
prin investiții în rețele de canalizare a 
apelor uzate și a stației de epurare în 
Socodor și Ketegyhaza”

2,000,000.00 2 exceptat 2,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 1,060,809.33

27 ARAD COMUNA GRĂNICERI 3016 543,150 27/07/2015 prefinanțare proiect FEN „Festivalul 
Bujorii Grăniceriului” 316,891.00 6 luni exceptat 316,891.00 art.XII 

alin.(1) 161,968.28

28 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 3017 543,203 28/07/2015

finanțare corecții financiare proiect FEN 
„Reabilitarea sistemului de termoficare 
urbană la nivelul municipiului Boto șani 
pentru perioada 2009 – 2028 în scopul 
conformării la legislația de mediu și 
creșterii eficienței energetice”

1,627,856.00 20 40,151,956.00 1,627,856.00 art. XII alin. 
(2) lit. a) 150,651.52

29 VASLUI COMUNA PERIENI 3018 543,204 28/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Investiții pentru dotarea 
căminului cultural Perieni, jud. Vaslui, 
în scopul revigorării și promovării 
formațiilor de cimpoieri și jocuri 
populare tradi ționale”

55,837.00 1 exceptat 55,837.00 art.XII 
alin.(1) 42,795.74
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30 TIMIȘ COMUNA FÎRDEA 3019 543,243 29/07/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
program național (PNDL):
1.Alimentare cu apă în comuna Fîrdea, 
jud. Timiș
2.Extindere rețea canalizare zona de 
agrement Baraj Surduc, canalizare 
menajeră în loc. Fîrdea și Matnicu Mic
3.Modernizare drum comunal DC 115 
și străzi în comuna Fîrdea, jud. Timiș

996,537.00 5 985,494.00 996,537.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 237,598.33

31 SUCEAVA COMUNA BĂLĂCEANA 3020 543,246 29/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Refacerea și modernizarea 
infrastructurii rutiere afectate de 
inundații în anul 2010”

2,162,698.00 2 exceptat 2,162,698.00 art.XII 
alin.(1) 1,146,619.26

32 BOTOȘANI COMUNA COȘULA 3021 543,269 30/07/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
program național (PNDL):
1.Înființare sistem centralizat de 
canalizare și stație de epurare în 
localitățile Coșula, Buda, Pădureni, 
Șupitca din comuna Coșula, jud. 
Botoșani
2.Modernizare drum comunal DC 52C 
din localitatea Coșula, jud. Botoșani

300,000.00 5 302,123.00 300,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 71,527.20

33 BACĂU COMUNA ONCEȘTI 3022 543,270 30/07/2015

prefinanțare și cofinanțare proiect FEN 
„Amenajare spațiu pentru organizare 
târg în satul Oncești, comuna Oncești, 
jud. Bacău”

345,575.00 3 exceptat 345,575.00 art.XII 
alin.(1) 127,203.90

34 DÂMBOVIȚA COMUNA POIANA 3023 543,271 30/07/2015

cofinanțare proiect finanțate din 
program național (PNDL):
Înființare sistem de canalizare ape 
uzate menajere în satele Poiana și 
Poienița din comuna Poiana, jud. 
Dâmbovița

957,300.00 10 373,182.00 957,300.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 135,143.96

35 BOTOȘANI COMUNA STĂUCENI 3025 543,296 31/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Canalizare menajeră și stație 
de epurare în localitățile Victoria și 
Tocileni, comuna Stăuceni, jud. 
Botoșani”

1,150,000.00 10 233,745.00 1,150,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 162,347.76

36 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA BISTRIȚA 
BÎRGĂULUI 3026 543,297 31/07/2015

cofinanțare proiect FEN „Modernizare 
ulițe în comuna Bistrița Bîrgăului, jud. 
Bistrița-Năsăud”

557,293.00 15 exceptat 557,293.00 art.XII 
alin.(1) 60,608.18

37 HARGHITA COMUNA SUSENI 3027 543,313 31/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Extindere și reabilitare rețea 
de canalizare menajeră în comuna 
Suseni, jud. Harghita”, prin AFM

395,756.00 10 1,411,986.00 395,756.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 55,869.72

6 / 9



Nr.
crt.

cereri
Denumire județ

Denumire 
unitate/subdiviziune 

administrativ-teritorială

Nr. 
Registru 

cereri 
adresate 

CAÎL

Nr. înregistrare 
cerere la

MFP-DGTDP / 
completări

Dată 
înregistrare 

cerere la MFP-
DGTDP

Destinație împrumut
Valoare maximă 

împrumut, cf. 
Cerere

Perioada de 
rambursare 

(în ani)

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

Propunere 
valoare 

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

Temeiul 
legal

Sumă anuală 
maximă, cf. 

propunerii valorii 
împrumutului supus 

autorizării

38 CARAȘ-SEVERIN COMUNA CORONINI 3028 543,317 31/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Înfiin țarea spațiilor de 
recreere pentru popula ția rurală prin 
construirea unei săli de sport în 
comuna Coronini, jud. Caraș-Severin”

733,312.00 5 exceptat 733,312.00 art.XII 
alin.(1) 174,839.21

39 CARAȘ-SEVERIN ORAȘUL ORAVIȚA 3029 543,318 31/07/2015
cofinanțare proiect finanțat din program 
național: „Școala de Arte și Meserii 
Oravița”

1,200,000.00 10 4,206,023.00 1,200,000.00 art. XII alin. 
(2) lit. b) 169,406.40

40 SUCEAVA COMUNA FRĂTĂUȚII VECHI 3031 543,370 03/08/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Proiect integrat cu două 
investiții: Modernizare drumuri 
comunale neclasate în zona Ionești și 
zona Poiana și achiziționarea unui 
tractor cisternă vidanjă pentru dotarea 
serviciului public de între ținere spații 
verzi și salubritate în com. Frătăuții 
Vechi, jud. Suceava”

1,091,834.00 1 exceptat 1,091,834.00 art.XII 
alin.(1) 836,825.25

41 DÂMBOVIȚA COMUNA PIETRARI 3032 543,371 03/08/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Refacerea și modernizarea 
infrastructurii rutiere afectate de 
inundațiile din anul 2010 de pe raza 
comunei Pietrari”

329,119.00 10 exceptat 329,119.00 art.XII 
alin.(1) 46,462.42

42 SĂLAJ COMUNA IP 3033 543,372 03/08/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Amenajare Vale Ip pentru 
apărare împotriva incendiilor, comuna 
Ip, jud. Sălaj”

2,361,549.00 1 exceptat 2,361,549.00 art.XII 
alin.(1) 1,809,985.61

43 TIMIȘ COMUNA LENAUHEIM 3034 543,373 03/08/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Achiziție de utilaje și 
echiopamente pentru dotarea 
serviciului voluntar pentru situa ții de 
urgență al comunei Lenauhiem, jud. 
Timiș”

368,600.00 10 exceptat 368,600.00 art.XII 
alin.(1) 52,036.02

44 SATU MARE COMUNA CULCIU 3036 543,376 03/08/2015
cofinanțare proiect FEN „Dotarea 
serviciilor publice și al căminelor 
culturale din comuna Culciu”

381,298.00 1 exceptat 381,298.00 art.XII 
alin.(1) 292,242.05

45 OLT JUDEȚUL OLT 3038 543,432 04/08/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Monitorizarea factorilor de 
mediu în regiunea transfrontalieră Olt – 
Belene”, pentru Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară de Utilități 
Publice pentru Serviciul de Alimentare 
cu Apă și Canalizare „Oltul”

5,677,764.00 15 exceptat 5,677,764.00 art.XII 
alin.(1) 617,483.30
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46 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU 
GHEORGHE 3040 543,436 04/08/2015

cofinanțare proiect FEN „Dezvoltarea 
mediului de afaceri în municipiul 
Sfântu Gheorghe prin reabilitarea 
sitului poluat și cererea unei structuri 
de sprijinire a afacerilor”

8,000,000.00 5 exceptat 8,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 1,907,391.96

47 ALBA COMUNA FĂRĂU 3041 543,501 05/08/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Amenajare albie Valea Heriei pentru 
prevenirea inundațiilor și asigurarea 
circulației pietonale intavilan sat Fărău, 
com. Fărău, jud. Alba”
2.„Dezvoltarea activităților culturale ale 
comunei Fărău prin dotarea căminelor 
culturale din localită țile Silea și Medves 
cu echipamente și mobilier”
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Modernizare 
infrastructură rutieră în com. Fărău, 
înființare rețea de alimentare cu apă, 
înființarea sistemului de colectare și 
tratare ape uzate, înființarea și dotarea 
unui centru de îngrijire bătrâni în loc. 
Fărău, reabilitarea și dotarea Căminului 
Cultural Fărău”

994,418.00 5 exceptat 994,418.00 art.XII 
alin.(1) 237,093.07

48 GIURGIU COMUNA PRUNDU 3042 543,502 05/08/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1. Extindere, renovare, modernizare 
dispensar uman com. Prundu, jud. 
Giurgiu
2. Lucrări de refacere a infrastructurii 
de desecare din zona administrativă a 
loc. Prundu și Puieni
3. Iluminat public eficient pe străzile: 
Limnia Mare, Primăriei, Ograda, 
Radoiești, Țigănie, Mandarvela, 
Golașei, Alimentării, Linia Mică din 
comuna Prundu, jud. Giurgiu 
4. Modernizare drumuri de interes local 
pe străzile Flămânzeni și Linia Mică, 
com. Prundu, jud. Giurgiu
5.Amenajare circuit motocros în com. 
Prundu, jud. Giurgiu

390,227.00 5 exceptat 390,227.00 art.XII 
alin.(1) 93,039.45
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49 GIURGIU COMUNA COLIBAȘI 3043 543,503 05/08/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1. Modernizare drumuri de interes local 
în comuna Colibași, jud. Giurgiu
2. Modernizare drumuri comuna 
Colibași, jud. Giurgiu

1,409,978.00 15 exceptat 1,409,978.00 art.XII 
alin.(1) 153,341.66

50 BIHOR ORAȘUL SĂCUENI 3045 543,516 05/08/2015
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Reabilitarea școlii din 
localitatea Cadea, jud. Bihor”

8,080,000.00 15 exceptat 8,080,000.00 art.XII 
alin.(1) 878,737.72

51 VRANCEA COMUNA FIȚIONEȘTI 3046 543,534 06/08/2015

cofinanțare proiect FEN „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și echiparea 
infrastructurii de învățământ școlar în 
comuna Fiționești, jud. Vrancea”

76,601.00 15 exceptat 76,601.00 art.XII 
alin.(1) 8,330.73

52 HUNEDOARA COMUNA RÎU DE MORI 3047 543,355 06/08/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Dezvoltarea infrastructurii 
turistice în zona de interes turistic 
Râușor, comuna Rîu de Mori, jud. 
Hunedoara, pentru valorificarea 
resurselor naturale din zona limitrofă 
Parcul Național Retezat, în vederea 
declarării acesteia stațiune turistică de 
interes local”

1,649,508.00 10 exceptat 1,649,508.00 art.XII 
alin.(1) 232,864.35
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