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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 17 martie 2016, care se va desfăşura la sala 513, etaj 5, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi: 
  

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2016 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2016 – 2018: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2016, în anul 2016, 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 2016 – 2017, având în vedere limitele anuale aprobate prin Legea nr. 338/2015 şi Hotărârea Guvernului nr. 135/2016 privind 
aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2016, 2017 şi 2018, 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) 

2016 1.200,00        22,88 1.177,12 1.200,00     916,75       283,25 76,40 264,48 1,37      430,17 
2017 1.200,00   1.200,00     197,78    1.002,22 16,48    
2018 1.200,00   1.200,00         7,25    1.192,75   0,60    

NOTĂ:              
1)  limite aprobate prin Legea nr. 338/2015 și Hotărârea Guvernului nr. 135/2016;     
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 2016, de 4,44 
lei/euro şi 3,93 lei/dolar, conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 2016), 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 
2016, 2017 (4,42 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2018 (4,40 lei/euro, 3,83 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2016 (26 februarie 2016), elaborată de CNP.      

   



pagina 2 din 28 
 

 

 
 
II. Analiza următoarelor cereri 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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

1 

COMUNA 
BĂSEȘTI   
JUDEȚUL 

MARAMUREȘ 
Str. Principală nr. 
133, CP 437030.    

Tel.: 0262 - 268 509 
Fax: 0262 - 268 501 
primaria_basesti@ 

yahoo.com 

Proiect integrat – 
modernizare și 
dotare cămin cultural 
în localitatea Stremț, 
comuna Băsești și 
modernizare și 
dotare cămin cultural 
în localitatea Odești, 
comuna Băsești, 
județul Maramureș 
POR1  

3503/538032/ 
25.02.2016 

Banca 
Transilva-
nia 

0,00
260.000 

trageri în 
2016 

3 luni 1 lună 
ROBOR6M + 4,5%   
 
com.acordare: 1% flat 

o finanţare 
rambursabilă: 
CEC BANK: 200.000 
lei, investiții, 2009, 10 
ani (6 luni grație) 

2 

COMUNA 
IBĂNEȘTI 

JUDEȚUL MUREȘ 
Str. Principală nr. 
78, CP 547329    

Tel.: 0265 - 538 300 
Fax: 0265 - 538 112 

ibanesti@ 
cjmures.ro 

www.ibanesti.ro 

Modernizarea 
infrastructurii de 
bază în comuna 
Ibănești, județul 
Mureș 
PNDR 

3509/538342/ 
04.03.2016 
completări 

14.03.2016, 
16.03.2016 

Banca 
Transilva-
nia 

0,00
1.000.000 
trageri în 

2016 
7 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%   
 
com.acordare: 1% flat 

NU 

                                                 
1 Cu adresa nr.293/24.02.2016, Primăria Comunei Băsești informează CAÎL despre faptul că deși a obținut avizul pentru contractarea unui împrumut în valoare de 
260.000 lei, respectiv prin Hotărârea CAÎL nr.4111/21.09.2015, în vederea finanțării aceluiași obiectiv de investiții pentru care s-a depus prezenta documentație, până la 
data de 31.12.2015 nu s-a semnat contractul de credit cu Banca Transilvania. 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

3 

COMUNA BOIU 
MARE 

JUDEȚUL 
MARAMUREȘ 

Str. Principală nr. 
204.    

Tel.: 0262 - 480 001 
Fax: 0262 - 480 313 
primaria_boiumare

@yahoo.com 

Modernizare rețea 
stradală; Extindere 
rețea de alimentare 
cu apă potabilă, 
Construcție sistem 
de canalizare cu 
stație de epurare 
ape uzate menajere; 
Renovare, 
modernizare, dotare 
cămin cultural și 
Grădiniță cu program 
normal – 2 grupe, în 
Comuna Boiu Mare, 
jud. Maramureș 
Extindere rețea 
stradală în comuna 
Boiu Mare, județul 
Maramureș PNDR 

3511/538344/ 
04.03.2016 
completări 
538344/ 

04.03.2016 

CEC BANK 0,00
2.614.500 
trageri în 

2016 
3 luni 36 luni 

ROBOR6M + 4,5%   
 
com.analiză: 3.000 lei 
com.analiză în regim 
de urgenţă: 0,75% flat 
com.gestiune: 0,08% 
com.ramb.anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

4 

COMUNA 
PORUMBENI 

JUDEŢUL 
HARGHITA 

Str. Porumbeni nr. 
244/A, CP 537214. 
Tel.: 0266 - 244 689 
Fax: 0266 - 244 691 
consporumbeni@ 

freemail.hu 
www.primaria 
porumbeni.ro 

Reabilitarea 
drumurilor comunale 
inundate în anul 
2010 din comuna 
Porumbeni 
PNDR 

3513/538492/ 
09.03.2016 
completări 
538663/ 

14.03.2016 

CEC BANK 0,00
530.000 

trageri în 
2016 

4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 0,5% flat 
com.gestiune: 1% flat 
com.neutiliz.: 0,5% 
com.ramb.anticip.: 1% 
com.refinanțare/ 
reeșalonare/ 
rescadențare: 3% 

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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

5 

COMUNA ILEANA 
JUDEŢUL 

CĂLĂRAȘI 
Str. Principală nr. 1, 

CP 918130. 
Tel.: 0242 - 646 048 
Fax: 0242 - 646 045 

primariaileana@ 
gmail.com 

www.comuna 
ileana.ro 

Achiziționarea unui 
buldoexcavator în 
comuna Ileana, 
județul Călărași 
PNDR 

3516/538806/ 
15.03.2016 CEC BANK 0,00

127.467 
trageri în 

2016 
6 luni 54 luni 

ROBOR6M + 4,25% 
 
com.analiză: 0,5% flat 
com.gestiune: 0,08% 
com.ramb.anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.neutiliz.: 0,5% 

o finanţare 
rambursabilă: 
BCR: 396.143,20 lei, 
proiect PNDR, 2007, 
10 ani (14 luni grație) 

TOTAL 0,00
4.531.967 
trageri în 

2016  
 
                      
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafonului de 
trageri aprobat prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă. 
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența 
plafoanelor aprobate prin Legea nr. 338/2015 și HG nr. 135/2016, 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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

 
1 

MUNICIPIUL 
HUNEDOARA 

JUDEŢUL 
HUNEDOARA 

B-dul Libertăţii nr. 
17, CP 331128. 

Tel.: 0254 - 716 322 
Fax: 0254 - 716 087 
www.primariahd.ro 

Refinanțare 
contracte de 
credit: nr. 
57/09.12.2004 și 
59/20.09.2012, 
încheiate cu BCR, 
70/40181/RQ1406
5291700134/26.06
.2014 încheiat cu 
CEC Bank 
(46.347.369,98 
lei) 
Obiective de 
investiții 
(10.470.582,37 
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, care 
include Lucrări de 

3499/537773/ 
18.02.2016 
completări 

02.03.2016, 
10.03.2016, 
14.03.2016 

CEC BANK 0,00

56.817.952,3
5

trageri în 
2016

din care: 
pentru 

proiecte FEN 
744.206,73

pentru 
refinanțare 

46.347.369,9
8

12 luni 132 luni 

ROBOR6M 
+ 0,85%  
 
com. 
analiză: 
3.000 lei 
com.analiză 
în regim de 
urgenţă: 
0,75% flat 
com. 
reanaliză: 
0,5%  
com. 
rescad./ 
reeşalon./ 
restruct.: 
0,7%   

5 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 4.073.619 lei, 
investiţii, 2004, 15 ani (6 
luni graţie) 
2.BRD GSG: 595.000 
EUR, cumpărare imobil, 
2007, 15 ani 
3.SC AGER Leasing 
IFN SA: 3.978.510,71 
EUR, echip. şi 
aparatură medicală, 
2011, 10 ani 
4.BCR: 11.000.000 lei, 
proiecte fd. UE, 2012, 5 
ani (3 ani graţie) 
5.CEC Bank: 
47.000.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2014, 15 ani (4 ani 
grație) 
o garanţie: 
KfW: 2.982.504 EUR, 
subîmprumut SC APA 
PROD SA ISPA apă, 
2009, 20 ani (5 ani 
graţie)  
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

extindere rețea de 
alimentare cu apă 
în Peștișu Mare 
(744.206,73 lei) 
POS MEDIU  
Reabilitare străzi: 
22 Decembrie, 
Lătureni, Buituri, 
Crișan, Revoluției, 
Dr. Marinescu 
Gheorghe, 
Vânătorului, 
cernei, Alecu 
Russo, Bucegi, 
Laminatorului, 
Victor Babeș, 
Turnătorului, 
Cloșca, Constantin 
Bursan, Elisabeta 
Mărgineanu, 
Grădinilor 
Reabilitare Piața 
Iancu de 
Hunedoara și 
Piața Libertății 
Reabilitare alei 
Parc Corvin  
Reabilitare 
parcare strada 
Avram Iancu 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

2 

MUNICIPIUL ARAD 
JUDEŢUL ARAD 
Bd. Revoluţiei 75, 

CP 310130. 
Tel.: 0257 - 281 850 
Fax: 0257 - 284 744 

pma@ 
primariaarad.ro 
www.primaria 

arad.ro 

Regenerare 
urbană a spațiilor 
dintre blocuri din 
cartierele Alfa, 
Faleza Mureș, 
Confecții, 
Micălaca, Vlaicu și 
centru, inclusiv 
zona protejată din 
municipiul Arad 

3500/537990/ 
24.02.2016 BERD 

20.000.000
trageri în: 

2017: 
10.000.000

2018: 
10.000.000

0,00 36 luni 108 luni 

EURIBOR6
M + 2% 
 
com. 
acordare: 
1% flat 
com. 
angajam.: 
0% din 
valoarea 
netrasă 
pentru 
primele 90 
de zile, 
0,15% 
pentru 
următoarele 
12 luni, 
0,5% 
ulterior 
taxe 
juridice: 
50.000 
EUR 

4 finanţări 
rambursabile: 
1.BERD: 20.000.000 
EUR, transport urban - 
etapa I, 2005, 12 ani (42 
luni graţie) 
2.BIRD/MFP: 
47.200.000 EUR, 
reabilitare zone urbane 
cu deficienţe ale 
serviciilor de canalizare, 
2007, 16 ani (5 ani 
graţie) 
3.DEXIA 
Kommunalkredit Bank 
AG: 33.000.000 lei 
(30.812.484 lei), 
modernizare arteră 
circulaţie, reabilitarea 
reţea stradală, complex 
locuinţe sociale, 
transport urban, 2008, 
10 ani (2 ani graţie)  
4.BERD: 20.384.000 
EUR, refinanțare credit 
BERD (transport urban - 
etapele I şi II), achiziție 
tramvaie, reabilitare 
depou, 2012/2014, 12 
ani (5 ani graţie) 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

3 

COMUNA LETEA 
VECHE   

JUDEȚUL BACĂU 
Str. Al.I. Cuza nr. 

220.    
Tel./Fax: 

0234 – 213 474 
primleteaveche@ 

yahoo.com 
www.primaria 
leteaveche.ro 

Extindere rețea de 
apă potabilă în 
satul Letea Veche, 
străzile Zorilor, 
Panselelor, 
Trecătoarea 
Holtului, Bujorului, 
Lalelelor, 
Trandafirilor și 
Silozului din 
comuna Letea 
Veche, jud. Bacău 
Extindere rețea de 
canalizare în satul 
Letea Veche, 
străzile Bujorului, 
Lalelelor, 
Trandafirirlor și 
Silozului din 
comuna Letea 
Veche, jud. Bacău 
Modernizare drum 
– strada 
Trecătoarea 
Holtului din 
comuna Letea 
Veche, jud. Bacău 

3504/538082/ 
26.02.2016 CEC BANK 0,00

2.500.000
trageri în:

2016: 
950.000

2017: 
800.000

2018: 
600.000

2019: 
150.000

12 luni 108 luni 

ROBOR6M 
+ 5,25%   
 
com. 
acordare: 
0,5% flat 
com. 
rescad./ 
reeşalon./ 
restruct.: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă: 
CEC BANK: 2.143.000 
lei, investiții, 2014, 12 
ani (6 luni grație) 

4 

COMUNA 
OBÂRȘIA   

JUDEȚUL OLT 
Str. Iancu Jianu nr. 

22.    
Tel.: 0249 - 541 318 
Fax: 0249 - 541 440 
primariaobarsia@ 

yahoo.com 

Achiziție 
buldoexcavator  

3505/538135/ 
29.02.2016 CEC BANK 0,00

300.900
trageri în 

2016
3 luni 36 luni 

ROBOR3M
+ 3,75%   
 
com. 
analiză: 
0,5% 
com.analiză 
în regim de 
urgenţă: 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

0,75% flat 
com. 
gestiune: 
0,08% 
com. 
acordare: 
0,5% 
com. 
neutiliz.: 
0,5% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 
3% 
com. 
reanaliză: 
0,5% 
com. 
rescad./ 
reeşalon./ 
restruct.: 
0,7% 
com. 
acordare: 
1% flat 

5 

COMUNA 
FLOREȘTI 

JUDEȚUL CLUJ 
Str. Avram Iancu nr. 

170.    
Tel.: 0264 - 265 890 
Fax: 0264 - 265 101 

comunafloresti@ 
yahoo.com 

www.floresticluj.ro 

Drum de legătură 
– varianta SUD, 
comuna Florești, 
județul Cluj 

3508/538308/ 
03.03.2016 
completări 
11.03.2016 

CEC BANK 0,00
47.672.339,4

trageri în 
2016

12 luni 132 luni ROBOR3M 
+ 0,3% 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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

6 

SECTORUL 3 
MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

Str. Parfumului nr. 
2-4, CP 030842. 

Tel.: 021 - 31803 23   
                            28 
Fax: 021 - 31803 04 

economic@ 
primarie3.ro 
www.sector3 
primarie.ro 

Investiții publice 
de interes local 
(Reabilitare 
termică blocuri, 
conf. HCL S3 nr. 
126/29.05.2015 și 
nr. 
138/30.06.2015) 

3510/538343/ 
04.03.2016 
completări 
15.03.2016 

CEC BANK2 0,00
100.000.000

trageri în 
2016

36 luni 84 luni 

ROBOR1M 
+ 0,5% 
 
com.reanali
ză: 0,5% 
com. 
rescad./ 
reeşalon./ 
restruct.: 
0,7% 

8 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 79.997.973,60 
lei, investiţii, 2006, 10 
ani (3 ani graţie) 
2.BCR: 99.999.847,44 
lei, investiţii, 2008, 10 
ani (3 ani graţie) 
3.BCR: 235.000.000 lei, 
investiţii, 2012, 10 ani (3 
ani graţie) 
4.ING Bank: 
100.000.000 lei, 
investiţii, 2014, 10 ani (3 
ani graţie) 
5.BEI: 39.918.687,64 
EUR, proiecte FEN 
efic.energ., 2015, 20 ani 
(4 ani) 
6.BEI: 10.753.415,98 
EUR, proiecte FEN 
efic.energ., în curs de 
semnare, 20 ani (4 ani) 
7.MFP: 300.199.991 lei, 
prefin/cofin. proiecte 
FEN OUG nr. 2/2015, 
2015, 15 ani 
8.BRD-GSG: 
100.000.000 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2015, 10 
ani (3 ani grație) 

                                                 
2  În proiectul Contractului de credit se menționează, la art. 2.1. Destinația creditului, că „din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții atât derulate 
prin Sectorul 3 al Municipiului București cât și prin orice altă unitate subordonată Consiliului Local al Sectorului 3”. 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

7 

ORAȘUL BREZOI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

Str. Lotrului nr. 2. 
Tel.: 0250 - 778 240 
Fax: 0250 - 778 480 

primaria_oras_ 
brezoi@yahoo.com 

www.primaria 
brezoi.ro 

Reabilitare și 
modernizare 
drumuri de interes 
local și amanajare 
zonă pietonală 
strada Unirii, în 
orașul Brezoi, jud. 
Vâlcea (prin 
PNDL) 

3512/538374/ 
07.03.2016 
completări 
16.03.2016 

CEC BANK 0,00
1.500.000
trageri în 

2016
4 luni 60 luni 

ROBOR3M 
+ 5% 
 
com. 
analiză: 
0,5% flat 
com.analiză 
în regim de 
urgență: 
0,75% 
com. 
gestiune: 
0,08% 
com. 
acordare: 
0,5% 
com. 
reanaliză: 
0,5% 
com. 
restruct./ 
reeșalon./ 
rescaden.: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 326.347 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 4 
ani 

8 

COMUNA 
ȚIGĂNEȘTI 
JUDEŢUL 

TELEORMAN 
Str. Dunării FN. 

Tel.: 0247 - 330 001 
Fax: 0247 - 330 339 
primariatiganesti@ 

yahoo.com 

Achiziționarea 
unui 
buldoexcavator 
JCB 3 CX 
 
leasing financiar 

3514/538493/ 
09.03.2016 
completări 
16.03.2016 

Garanti 
Leasing 

64.746
trageri în 

2016
0,00 - 60 luni 

EURIBOR6
M + 4,25% 
 
com. 
analiză: 
1,2% flat 
com. 
admin.: 
0,1%  

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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

9 

SECTOR 4 
BUCUREŞTI 
B-dul George 

Coşbuc nr. 6-16, 
sector 4. 

Tel.: 021 - 33592 30 
Fax: 021 - 33707 90 

www.primarie4.ro 

Reabilitare termică 
blocuri de locuinţe, 
cf. Anexa 1 la HCL 
nr. 57/28.03.2013 

3515/538666/ 
14.03.2016 BEI 

19.530.000
trageri în:

2016: 
4.000.000

2017: 
15.530.000

0,00 48 luni 192 luni 1,63% 

6 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 48.739.914,94 
lei, investiţii, 2005, 20 
ani (7 ani graţie) 
2.BCR: 100.000.000 lei, 
investiţii, 2009, 20 ani (5 
ani graţie) 
3.DEXIA: 162.000.000 
lei, investiţii, 2007, 18 
ani (3 ani graţie) 
4.Raiffeisen: 50.000.000 
lei, investiţii, 2011, 20 
ani (5 ani graţie) 
5.BEI: 26.884.986,63 
EUR, reabilitare 
termică, 2012, 20 ani (4 
ani graţie) 
6.BEI: 22.470.000 EUR, 
reabilitare termică, 
2014, 20 ani (4 ani 
graţie) 
o garanţie: 
Raiffeisen: 9.000.000 
EUR, 
construire/modernizare 
pieţe DAP Sector 4, 
2011, 20 ani (2 ani 
graţie) 
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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 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioa-
ne 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

TOTAL 

39.594.746
trageri în: 

2016: 
4.064.746

2017: 
25.530.000

2018: 
10.000.000

208.791.191,
75

din care: 
pentru 

proiecte FEN 
744.206,73

pentru 
refinanțare 

46.347.369,98

trageri în: 
2016: 

207.241.191,
75

din care 
pentru 

proiecte FEN 
744.206,73

pentru 
refinanțare 

46.347.369,98
2017: 

800.000
2018: 

600.000
2019. 

150.000  
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V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 

 
1. JUDEȚUL ARAD 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4679/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
13.500.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Reabilitare DJ 682, km 100+080-117+080 Felnac - Limită Jud. Timiș”. În 
baza acestei hotărâri, Judeţul Arad, prin Consiliul Județean Arad, a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr.188/03.12.2015.  

 
Cu Notificarea nr.2681/24.02.2016, Consiliul Judeţean Arad aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată HCJ nr.29/27.01.2016 pentru 
modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile 
interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean. Prin adoptarea acestei 
hotărâri a fost modificată structura finanţării obiectivelor de investiţii, prin renunțarea finanțării obiectivului sus-menționat și introducerea la 
finanțare a două noi obiective de investiții. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură: 

• Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pâncota-Seleuș, în valoare de 5.350.000 lei; 
• Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limită Județ Timiș-DJ 682 (Neudorf), în valoare de 8.000.000 lei. 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

2. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA 
 

Prin Hotărârea CAÎL nr.4678/11.11.2015 a fost avizată contractarea unei finanţări rambursabile Iinterne, în valoare de 8.000.000 lei, pentru 
realizarea unor investiţii publice de interes local: 

•  Blocuri locuințe de necesitate ; 
•  Modernizare Str. Crișuri, Al. Rozmarin, Al. Albinei ; 
•  Modernizare Str. Zimbrului, Al. Zefirului, Str.Viitorului și AI. Vânători . 

 
În baza hotărârii menționate, Municipiul Câmpina a încheiat cu B.R.D. Groupe Societe Generale S.A., Contractul de credit nr. 
158520/9022/23.11.2015. 
 
Cu Notificarea nr.680/08.03.2016, Municipiul Câmpina aduce la cunoștința CAÎL adoptarea H.C.L. nr.2/28.02.2016 privind aprobarea 
modificării și completării art.1 la H.C.L. nr.2/29 ianuarie 2015. Prin această hotărâre a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii 
publice locale, aprobată inițial, prin înlocuirea a două obiective: „Modernizare Str. Crișuri, Al. Rozmarin, Al. Albinei” și „Modernizare Str. 
Zimbrului, Al. Zefirului, Str. Viitorului și AI. Vânători” cu altele noi, respectiv: „Cimitir uman Lumina” și „Amenajare Parc Durbac”, valoarea 
împrumutului autorizat rămânând neschimbată. Municipiul Câmpina susține această modificare prin faptul că pentru cele două obiective de 
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investiții publice, aprobate inițial, au fost asigurate sursele de finanțare din bugetul local pentru respectarea graficului de execuție, iar la 
această dată, acestea se află în fază finală de realizare.  
 
3. COMUNA IEDERA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 
Prin Hotărârile CAÎL nr.4343/07.09.2015 și nr.4344/07.09.2015, Comuna Iedera a fost autorizată să contracteze două finanţări rambursabile în 
valoare de 462.903 lei, respectiv, 111.097 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local prin Programul Operațional Regional 
2007-2013, proiectul „Modernizarea unor drumuri în comuna Iedera, județul Dâmbovița”, ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri, Comuna Iedera a încheiat cu OTP Bank România S.A., în data de 12.10.2015, contractele cu 
nr.C45002015017664, respectiv, nr.C45002015017878. 

 
Cu Notificarea nr.1567/16.03.2016, Comuna Iedera aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/15.03.2016 s-a aprobat 
prelungirea termenului de tragere a finanțărilor rambursabile de la OTP Bank România S.A., conform contractelor de credit 
nr.C45002015017664, respectiv nr.C45002015017878, aferente proiectului sus-menționat până la data de 22.04.2016, precum și prelungirea 
perioadei de rambursare a finanțărilor rambursabile menționate până la data de 22.07.2016. 

 
În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Iedera a prezentat: 
- Hotărârea Consiliului Local 18/15.03.2016 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere și de maturitate a creditelor contractate de către 
Comuna Iedera cu OTP Bank România S.A. conform contractelor cu nr.C45002015017664/12.10.2015 și nr.C455002015017878/12.10.2015; 
- proiectul actului adițional nr.1 la contractul  de credit (credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr.C45002015017878 din 
data de 12.10.2015 pentru prelungirea perioadei de tragere până cel târziu la data de 22.04.2016 și prelungirea perioadei de rambursare a 
creditului până la data de 22.07.2016; 
- proiectul actului adițional nr.1 la contractul  de credit (credit punte pentru proiecte finanțate din fonduri europene) nr.C45002015017664 din 
data de 12.10.2015 pentru prelungirea perioadei de tragere până cel târziu la data de 22.04.2016 și prelungirea perioadei de rambursare a 
creditului până la data de 22.07.2016. 
 
4. 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 SG, destinată realizării unor obiective de investiţii publice de interes local.  

 
Cu Notificarea nr. 2428/26.02.2016, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că prin Hotărârea nr. 
44/23.02.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 15/2016 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 (13441/28.10.2015) și HCL 
S3 nr. 15/29.01.2016 privind modificarea anexei HCL S3 nr. 250/2015, Consiliul Local al Sectorului 3 a decis modificarea listei obiectivelor de 
investiţii, care constă în diminuarea sumelor alocate realizării unui obiectiv de investiţii și realocarea acesteia pentru realizarea unor obiective 
noi de investiții, rezultând următoarele valori: 
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• 7.507.994,43 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică blocuri; 
• 3.324.995,47 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); 
• 1.648.901,14 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); 
• 1.275.345 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVI (Bdul Basarabia – Str. C. Libertății – Str. 

Baba Novac – Str. C Brâncuși – Bdul N. Grigorescu); 
• 1.115.286,36 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); 
• 241.920 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Adrian Cârstea Bl. 34 – Punct Termic; 
• 561.267,60 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Gh. Petrașcu X C. Libertății; 
• 408.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Timpuri Noi – Mircea Vodă X N. 

Traian și zone în exteriorul parcului; 
• 2.446.800 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M Bravu – Baba Novac – 

Câmpia Libertății);  
• 775.200 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M Bravu – Basarabia - 

Câmpia Libertății);  
• 2.245.200 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M.Bravu – Calea Vitan – 

Bdul Energeticienilor  - Str. Fizicienilor);  
• 3.098.400 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);  
• 1.199.000 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); 
• 279.600 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona VI (Șos. M. Bravu – Calea Vitan - Bdul 

Energeticienilor  - Str. Fizicienilor - Splaiul Unirii); 
• 410.000 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); 
• 1.200.000 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); 

• 990.840 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); 



pagina 17 din 28 
 

 

• 500.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XIV (Bdul Nicolae Grigorescu – Aleea Barajul 
Lotru – Aleea Barajul Sadului – Str. Vasile Goldiș - Bdul 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Str. Lucrețiu 
Pătrășcanu); 

• 1.032.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona IX (Str. Fizicienilor – Bdul Camil Ressu – 
Bdul Theodor Pallady - Splaiul Unirii); 

• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XIII (Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Liviu 
Rebreanu - Bdul 1 Decembrie 1918 – Str. Vasile Goldiș - Aleea Barajul Sadului –Aleea Barajul Lotru); 

• 600.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XV (Str. Lucrețiu Pătrășcanu - Bd. Basarabia – 
Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Constantin Brâncuși); 

• 821.040 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVII (Str. Liviu Rebreanu – Str. Ion 
Agârbiceanu – Str. Burdujeni – Str. Lunca Bradului); 

• 156.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Adrian Carstea  - față bl.33B; 
• 204.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM 20; 
• 133.980 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Ilioara Bl. M 31; 
• 145.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă BJ. BISTRIȚA - Bl. Z1; 
• 160.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă BJ. BISTRIȚA - Bl. Z12; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Ceairului - Bl. J7-J9; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Gării Cățelu - Bl. ANL; 
• 198.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Nicolae Grigorescu - Bl. N22 – N1; 
• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Sibiana - Bl. V18; 
• 119.800 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Solidarității - Bl. M20; 
• 410.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x BJ. IEZER – Bl. M 32A; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x V. Goldiș – Bl. Y11; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Bădeni – Bl. Y7; 
• 240.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Lucrețiu Pătrășcanu – Bl. Y1; 
• 357.780 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. Y11; 
• 222.720 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. H36; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Solidarității – Bl. Y6; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Cozla – Bl. A10; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. L.Rebreanu – Bl. A5; 
• 190.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Becaței x Str. Stelian Mihale (R4 

lateral); 
• 240.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Bd. N. Grigorescu Bl. B4; 
• 438.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM3; 
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• 135.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Burdujeni Bl. N11, N12; 
• 265.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Stelian Mihale x Str. Pătulului – Bl. 1; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. I14 Livada cu nuci; 
• 360.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Th. Pallady – Bl. P1; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Rotundă Bl. H20; 
• 1.200 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Postăvarului Bl. 9; 
• 378.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Panait Cerna – Bl. M58; 
• 1.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița Brândușa – corp A- Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice și modernizare; 
• 1.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 38 (fuzionată cu Șc. nr. 88) - Lucrări capitale pentru 

Creșterea eficienței energetice și modernizare; 
• 1.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 211 Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și 

modernizare; 
• 1.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița 187 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și 

modernizare; 
• 1.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 191 corp C1 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 216 (corp A) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice, consolidare și modernizare; 
• 1.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 216 (corp B) - Lucrări capitale de modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 196 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 

consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 232 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 

consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 231 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 

consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 239 (corp B) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice, consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 240 (corp A) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice, consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 240 (corp B) - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței 

energetice, consolidare și modernizare; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița Peștișorul de Aur (nr. 241) - Lucrări capitale pentru Creșterea 

eficienței energetice, consolidare și modernizare; 
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• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 284 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 
consolidare și modernizare; 

• 1.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 154 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 
consolidare și modernizare; 

• 1.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 255 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice, 
consolidare și modernizare; 

• 1.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 64 (Floare de Colț) - Lucrări capitale pentru Creșterea 
eficienței energetice, consolidare și modernizare; 

• 21.060.000 lei pentru obiectivul de investiții Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la Școala 
Gimnazială nr. 195;  

• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la Școala 
Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21);  

• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Construire Complex Sportiv la Școala Gimnazială A. I. Cuza (fosta nr. 199);  
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Construire Complex Sportiv cu bazin de înot la Școala Gimnazială nr. 67);  
• 2.805.000 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare; 
• 1.440.000 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare; 
• 5.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Sală multifuncțională pentru activități festive la Colegiul tehnic C. 

Nenițescu; 
• 3.345.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare 

sediu DGASPC – Bdul 1 Decembrie 1918; 
• 50.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădiniță nr. 38; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Floare de Colț; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 154; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Brândușa; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 187; 
• 350.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 191; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 196; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 211; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 216; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 231; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 232; 
• 50.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 239; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 240; 



pagina 20 din 28 
 

 

• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Peștișorul de 
Aur; 

• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 255; 
• 50.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 284; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc.Gimnazială L. 

Rebreanu; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 47; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 54; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 55; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 67; 
• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Cezar 

Bolliac; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Leonardo 

da Vinci; 
• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 78; 
• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 80; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 82; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 86; 
• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 88; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Nicolae 

Labiș; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 92; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 112; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 116; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 195; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Federico 

Garcia Lorca; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Al. I. 

Cuza; 
• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr. 200; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Al. I. Cuza; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Dante 

Alighieri; 
• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Decebal; 
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• 100.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Anghel 
Saligny; 

• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Mihai 
Bravu; 

• 200.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul tehnologic Elie 
Radu; 

• 234.730 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Costin D. 
Nenițescu; 

• 300.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Benjamin 
Franklin; 

• 50.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Superioară Comercială 
N. Kretzulescu; 

• 50.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul tehnologic Th. 
Pallady; 

• 500.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 160 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 3 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și 

modernizare; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 70 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 68 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 1250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 67 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița Floare de Colț - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 69- Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 71 Corp B - Lucrări capitale de modernizare; 
• 400.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 187 (corpul B + C) - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 191 C2 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 211 corp B - Lucrări capitale de modernizare; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 231 corp B - Lucrări capitale de modernizare; 
• 150.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 232 corp B - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 255 corp B - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Școala nr. 84 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Școala nr. 81 - Lucrări capitale de modernizare; 
• 250.000 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic Mihai Bravu (corp C4) - Lucrări capitale de creștere a 

eficienței energetice; 
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• 2.221.800 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic C. Nenițescu (corp C4) - Lucrări capitale de creștere a 
eficienței energetice și modernizare. 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
5. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale  (Comisia) nr. 3668 din 11 august 2014, Sectorul 3 din Municipiul 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. 10452/03.10.2014 (14917/2014) încheiat cu ING Bank. 

 
Cu Notificarea nr. 2427/26.02.2016 aduceți la cunoștința Comisiei 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. 14/29.01.2016 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 230/2015 
referitoare la Contractul de credit nr. 10452/03.10.2014 (14917/2014) și prin HCL S3 nr. 45/23.02.2016 privind modificarea anexei la HCL S3 
nr. 14/2016 referitoare la Contractul de credit nr. 10452/03.10.2014 (14917/2014). Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin 
realocarea de sume între unele obiective de investiții (pentru unele valoarea a fost diminuată, iar pentru altele majorată), precum și prin 
introducerea unor obiective noi în listă, valorile finale alocate fiind următoarele:  
- Reabilitare Complex Lauder: 5.108.978,17 lei; 
- Construire imobil funcțional  - Câmpia Libertății: 2.253.734,28 lei; 
- Reabilitare termică și modernizare fațadă grădiniță – sediu ROMATSA: 156.928,61 lei; 
- Școala gimnazială nr. 88 – Reamenajare peisagistică: 198.367,97 lei; 
- Amenajare toalete – Școala gimnazială Nicolae Labiș: 56.150 lei; 
- Amenajări interioare pentru grădiniță – Școala gimnazială Mexic: 219.049,16 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială Cezar Bolliac (fosta 70): 2.922.473,41 lei; 
-  Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială nr. 88: 2.900.728,82 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială N. Labiș (fosta nr. 89): 1.691.671,99 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială nr. 195: 3.041.074,88 lei; 
- Lucrări capitale de amenajare curte, împrejmuire și poartă acces - Școala gimnazială nr. 195: 483.560,85 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 80: 336.250 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 82: 658.068,64 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 86: 184.759,20 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Liceul teoretic Al. I. Cuza: 3.600.312,28 lei 
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ Colegiul Tehnic M. Bravu: 2.757.360,35 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Colegiul Tehnic M. Bravu – imobil str. Ion Țuculescu: 230.495 lei; 
- Construire instalație iluminat zonal în parcul Titan: 531.550,80 lei; 
- Amenajare complexă zona fântâni apă potabilă în parcul Al. I. Cuza: 406.154,03 lei; 
- Amenajare instalație de pompare apă pentru sistemele de irigații: 523.404 lei; 
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- Modernizare instalație iluminat parc  - Sector 3: 517.068 lei; 
- Sistematizare pe verticală: 720.085,85 lei; 
- Valorificarea spațiului urban din zona Bdul Unirii în vederea creșterii atractivității: 15.943.876,57 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 495.896,10 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 185.815,38 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 180.203,21 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 727.342,19 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 620.810,13 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 622.297,82 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 100.860,26 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 173.354,41 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 160.895,68 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 492.761,60 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 249.730,61 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 962.090,19 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 174.961,32 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 655.863,92 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport – Colegiul Tehnic A. Saligny: 171.467,49 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Colegiul Tehnic A. Saligny: 503.045,64 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Școala gimnazială nr. 116 (corp vechi): 80.400 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 47: 191.652,76 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Decebal: 259.712,61 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Grup școlar Elie Radu: 250.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Grup școlar Elie Radu: 250.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul Tehnologic Theodor Pallady (fost nr. 19): 250.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Liceul Tehnologic Theodor Pallady (fost nr. 19): 250.000 lei; 
- Modernizare instalație de iluminat parc Titan Sector 3: 509.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Colegiul tehnic Theodore Pallady: 1.203.617,31 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Liceul teoretic Dante Alighieri: 546.279,61 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Colegiul tehnic C Nenițescu : 250.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Colegiul tehnic C Nenițescu : 250.000 lei; 
- Amenajare sistem de irigații perimetral lacului din parcurile Al. I. Cuza și Titan: 693.306,67 lei; 
- Alimentare cu apă potabilă în parcurile Al. I. Cuza și Titan: 261.731,02 lei; 
- Construire complex sportiv cu bazin de înot și sala de sport la Școala gimnazială nr. 195: 2.400.480,11 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare, extindere imobil str. M. Pazon nr. 2: 6.399.882,31 lei; 
- Modernizare loc joacă Agatha Bârsescu – Bl. V27: 202.431,78 lei; 
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- Modernizare loc joacă Cărbunești – Bl. V15: 82.015,67 lei; 
- Modernizare loc joacă Calea Vitan X Metalului: 198.427,81 lei; 
- Modernizare loc joacă Fl. Ciungan – Bl. 36XBl. 37: 148.532,88 lei; 
- Modernizare loc joacă Rarău - Bl. V69 spate bloc: 158.750,11 lei; 
- Modernizare loc joacă Aleea Rm. Sărat – Bl. V19: 99.266,25 lei; 
- Modernizare loc joacă Panait Cerna – Bl. M57: 164.813,47 lei; 
- Modernizare loc joacă Rm. Vâlcea– Bl. 4XC. Ressu spate bloc: 64.646,47 lei; 
- Modernizare loc joacă Ștefan St. Nicolau intre Bl. G11 - O1: 297.226,28 lei; 
- Modernizare loc joacă Vlaicu VodăXZizin – Bl. 81C: 124.913,66 lei; 
- Modernizare loc joacă Baba Novac – Bl. 24B: 169.027,21 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Blăjel Bl. V3: 107.792,94 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Agatha Bârsescu – Bl. V25: 119.604,71 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Agricultori – Bl. B1: 318.267,85 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc C. Călărași  x Delea Nouă: 192.066,42 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 58: 233.136,49 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 55: 511.532,80 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 57: 234.816,43 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Câmpia Libertății X Doicești: 281.457,69 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 B-I: 137.374,91 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 AII: 145.843,87 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu nr.1 X Dristor IV 178.392,43 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Lăcrămioarei X N. Pascu: 189.390,32 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Liviu Rebreanu între Bl. 49 – 50A: 212.652,90 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Nedelcu Ion – Bl. C12: 143.197,50 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Parului X Complexului Bl. 59: 189.669,23 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Răcari X Călușarilor – Bl. 39: 176.346,10 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc St. S. Nicolau- Bl. S3: 188.754,36 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc St. Iosif – Bl. M51 x Panait Cerna: 157.123,47 lei; 
- Modernizare miniparc Banu Udrea Bl. 3 lateral/spate: 156.986,93 lei; 
- Modernizare miniparc Veverița: 152.839,54 lei; 
- Amenajare peisagistică, piața urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac – C-tin 
Brâncuși), amenajare terasamente, sistematizare pe verticală: 1.055.030,27 lei; 
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE – Bl. L 14: 73.894,76 lei; 
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE x BJ. BISTRIȚA: 93.451,98 lei; 
- Modernizare loc joacă GHE. TĂTĂRĂSCU – POL. GLOBULUI – Bl. P1: 180.479,66 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc C. BRÂNCUȘI – BL. D 16: 210.453,54 lei; 
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- Modernizare loc joacă și miniparc GHE. PETRAȘCU – BL.10: 228.905,02 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc J. STERIADY - OZANA: 541.630,41 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc TEXTILIȘTILOR – BL. MY 12: 212.447,71 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc V. GOLDIȘ – BL. M42 - M43: 180.236,07 lei; 
- Modernizare loc joacă Str. Pădurea Craiului Bl. H3, B2: 216.834,98 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Str. Ilioara BL. M32A: 91.517,18 lei; 
-  Modernizare loc joacă și miniparc Bd. Th. Pallady, Bl. U28: 398.325,24 lei; 
-  Modernizare loc joacă și miniparc Bd. C. Ressu – intre Bl. N1-N2: 206.251,06 lei; 
- Modernizare loc joacă Octavian Goga – SPATE Bl. M 26: 247.048,57 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc EUFROSINA POPESCU SPATE BL. 37 A + B - III: 319.128,63 lei; 
- Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M. Bravu – Baba Novac – Câmpia Libertății): 1.878.052,75 lei; 
- Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M. Bravu – Basarabia - Câmpia Libertății): 21.096,02 lei; 
- Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M. Bravu – Calea Vitan – Bdul Energeticienilor – Str. Fizicienilor): 2.816.985,50 lei; 
- Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul între Tarlale – Drumul Gura Racului – Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie): 
3.440.921,52 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Cinematograf Gloria: 6.116.625,14 lei; 
- Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Calea Călărașilor – Bdul Corneliu Coposu – 
Bdul I.C.Brătianu): 2.560.895,11 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială Al.I. Cuza (fosta nr. 199): 160.973,76 lei;  
- Lucrări capitale de modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21): 82.122,17 lei; 
- Conversie funcțională Corp C7 – Liceul Teoretic Decebal: 2.370.000 lei; 
- Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu –  Splaiul Unirii - Bdul I.C.Brătianu): 
2.920.793,26 lei; 
- Liceul teoretic Dante Alighieri – extindere spații educaționale: 10.000 lei; 
- Lucrări capitale pentru modernizare – Școala Comercială Superioară N. Kretzulescu: 500.000 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Str. Fuiorului Bl. Y3B: - 530.000 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Bd. N. Grigorescu x Str. L. Bradului Bl. B3bis: - 500.000 lei; 
- Modernizare loc joacă BJ. UZULUI – Bl. T1: 133.040 lei. 
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
6. JUDEȚUL TIMIȘ 
 
În baza Hotărârilor CAÎL nr.3501/19.02.2014 și nr.3558/12.03.2014, Județul Timiș a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare totală de 
200.000.000 lei, destinată realizării mai multor obiective deinvestiții de interes public local, printre care și unele ce beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. 
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Prin Notificarea nr. 2309/25.02.2016, Consiliul Județean Timiș aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea CJ Timiș nr. 23/25.01.2016 privind 
aprobarea înlocuirii proiectelor cu finanțare europeană cu proiecte proprii finanțate din împrumut și aprobarea prelungirii perioadei de tragere 
din linia de credit contractată cu CEC Bank a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizelor 
Comisiei pentru contractarea finanțării sus-menționate și extinderea datei limită de tragere până la data de 31.12.2016. Astfel, a fost aprobată: 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Parc tehnologic pentru Energie Alternativă” cu suma de 29.000.000 lei (sumă totală alocată 100.000 
lei); 
- eliminarea proiectului „Modernizare Ambulator Specialitate SCJUT”, în sumă de 45.500.000 lei; 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Reabilitare pod pe DJ 592 km 14+392, peste râul Timiș la Albina, L=150m” cu suma de 576.645 lei 
(sumă totală alocată 3.406.355 lei); 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Sporire capacitate de circulație pe DJ 595 Giroc – Timișoara, km 7 + 700 – 10 + 000, L=2,3 km” cu 
suma de 59.637 lei (sumă totală alocată 6.793.363 lei); 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Reabilitare DJ 693 Orțișoara – Seceani, km 35+200 – 45+400, L=10,2 km” cu suma de 319.044 lei 
(sumă totală alocată 7.470.956 lei); 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Asfaltare DJ Tormac – Sipet, km 21 + 872 – 27+872, L=6,0 km” cu suma de 707.888 lei (sumă totală 
alocată 3.198.910 lei); 
- diminuarea sumei alocate proiectului „IBU DJ 609 Lugoj – Hezeriș – Valea Lungă Romană, km 1 + 000 – 7 + 800, L=6,8 km” cu suma de 
400.002 lei (sumă totală alocată 8.205.758 lei); 
- diminuarea sumei alocate proiectului „Asfaltare DJ 609 Ohaba Lungă – Ohaba Romană, km 27+800 – 34+700, L=6,9 km” cu suma de 
981.711 lei (sumă totală alocată 3.782.854 lei); 
- alocarea sumei de 3.044.927 lei pentru realizarea proiectului „Asfaltare DJ 591C Săcălaz – Sânmihaiul Român, km 0+000 – 5+500, L=5,5 
km”; 
- alocarea sumei de 3.770.000 lei pentru realizarea proiectului „AIBU pe DJ Șemlacu Mare  - Ferendia, km 9 + 500 – 13 +935, L=4,435 km”; 
- alocarea sumei de 10.850.000 lei pentru realizarea proiectului „Ranforsare sistem rutier pe DJ 681 Drăgsinești – Fârdea, km 10+200 – 
16+500, L=6,3 km”; 
- alocarea sumei de 12.060.000 lei pentru realizarea proiectului „Asfaltare DJ 693B Iohanisfeld (DN 59B) - Ivanda, km 0+000 – 6+700, L=6,7 
km”; 
- alocarea sumei de 5.680.000 lei pentru realizarea proiectului „Asfaltare DJ 609H Babșa - Ghizela, L=4,85 km”; 
- alocarea sumei de 15.850.000 lei pentru realizarea proiectului „Ranforsare sistem rutier pe DJ 681C Făget - Drăgsinești, km 0+000 – 10+200, 
L=10,2 km”; 
- alocarea sumei de 4.800.000 lei pentru realizarea proiectului „Asfaltare DJ 592B Șipet - Folea, km 29+679 – 34+030, L=4,35 km”; 
- alocarea sumei de 8.240.000 lei pentru realizarea proiectului „Reabilitare sistem rutier pe DJ 691A Mașloc – Remetea Mică – Charlottenburg, 
km 0+000 – 7+700, L=7,7 km”; 
- alocarea sumei de 14.150.000 lei pentru realizarea proiectului „IBU pe DJ 592D Hitiaș -Bacova, km 25+568,50 – 34+026,50, L=8,458 km”. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
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7. MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ 

 
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, destinată realizării unor obiective de investiţii care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană.  
Cu Notificarea nr.10925/09.03.2016, prin care Primăria Municipiului Baia Mare a completat solicitarea din data de 15.01.2016, primăria aduce 
la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr.575/29.12.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin 
realocarea sumelor din finanțarea rambursabilă sus-menționată pentru majorarea valorii alocate unui obiectiv care nu beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.  
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
8. ORAȘUL PANTELIMON, JUDEȚUL ILFOV 
  
Prin Hotărârea CAÎL nr.3316/02.10.2013 a fost avizată contractarea de către Orașul Pantelimon a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. 
În baza acestei hotărâri, Orașul Pantelimon a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit - Linie de finanțare nr.38/08.10.2013.  
Cu Notificarea nr.25002/587/16.03.2016, Primăria Orașului Pantelimon aduce la cunoştinţa CAÎL faptul că a fost adoptată HCL 
nr.39/09.03.2016 privind modificarea HCL nr.4/16.01.2013. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost modificată structura finanţării obiectivelor de 
investiţii existente, prin redistribuirea sumelor între obiective. Astfel, lista obiectivelor de investiţii va avea următoarea structură: 

• Achiziţionarea şi instalarea sistemului de supreveghere video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Oraşul Pantelimon, în valoare de 209.605 lei; 

• Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de iluminat public, cu reţea subterană, în oraşul Pantelimon,  în valoare de 980.292 
lei; 

• Modernizarea infrastructurii rutiere şi a aliniamentelor stradale din Oraşul Pantelimon, Judeţul Ilfov,  în valoare de 
28.810.103 lei. 

VI. Diverse 
 

Solicitarea Raiffeisen Bank în legătură cu garantarea de către Municipiul Constanța a creditului furnizor contractat de RAEDPP 
Constanța   
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4807/02.03.2016 a fost avizată garantarea de către Municipiul Constanța a unei finanţări rambursabile, prin avalizarea 
unor bilete la ordin ce urmează a fi emise de către RAEDPP Constanța în valoare totală de 39.175.893 lei, pentru executarea lucrărilor aferente 
obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus social Henri 
Coandă, str. Ștefăniță Vodă-Zona II”. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, R.A EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT 
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Constanța, în calitate de achizitor, și Asocierea S.C. ABC VAL S.R.L. - S.C. HOUSE CONSULT S.R.L., în calitate de executant, au încheiat 
Contractul de lucrări nr.12745/24.11.2015, modificat prin Actul adițional nr.1/13174/08.12.2015. Prin acest act adițional a fost suspendată 
executarea contractului de lucrări menționat până la data obținerii autorizării garantării acestei finanțări rambursabile, prin avalizare bilete la 
ordin, de către Municipiul Constanța, în calitate de garant. 
Conform Graficului privind valorile estimative și scadențele biletelor la ordin ce urmează a fi emise, finanțatorii acestui contract sunt Unicredit 
Țiriac Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A..  
Sintetizat, termenii de derulare, executare și modalitățile de plată prevăzuți în Contractul de lucrări nr.12745/24.11.2015 sunt următorii: 

• durata totală a contractului este de 12 luni, din care: 1 lună calendaristică pentru elaborarea documentațiilor, avizelor, 
D.T.A.C., P.T., D.D.E. și 11 luni calendaristice pentru execuția lucrărilor; 

• prețul contractului convenit pentru îndeplinirea contractului este de 34.334.746,67 lei, la care se adaugă cota legală de 
TVA. Din prețul convenit, achizitorul va achita executantului un avans de 5% din preț, la care se adaugă cota legală de 
T.V.A.; 

• executantul va emite lunar facturi fiscale a căror valoare nu vor fi, de regulă, mai mici de 5% din valoarea contractată, iar în 
termen de maximum 30 zile de la data primirii facturii fiscale, achizitorul va emite bilete la ordin în lei, cu scadența la 30 de 
luni de la data emiterii. Biletele la ordin vor fi avalizate de Primăria Municipiului Constanța, iar această operațiune 
reprezintă pentru executant o condiție esențială în respectarea prevederilor contractului; 

• conform Graficului privind valorile estimative și scadențele biletelor la ordin ce urmează a fi emise, începând cu luna martie 
2016 până în luna ianuarie 2017 vor fi emise bilete la ordin, în valoare de totală de 39.175.893 lei, a căror scadență va fi în 
perioada septembrie 2018 - iulie 2019. 

 
Precizăm că în valoarea de 39.175.893 lei sunt incluse și costurile de finanțare, respectiv suma de 5.816.598 lei. În contractul de lucrări 
menționat sunt prevăzute și clauze specifice privind obligațiile executantului și ale achizitorului, precum și clauze specifice privind începerea și 
execuția lucrărilor, întârzierea și sistarea lucrărilor, etc. 
Potrivit prevederilor art.1 din HCL nr.314/18.12.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 
lei, maturitatea finanțării rambursabile este de 3 ani. În art.2 din hotărârea de consiliu local se prevede aprobarea „garantării plăților efectuate 
de RAEDPP Constanța în valoare de  40.481.759 lei pentru partea creditată a contractului privind „Construire unități locative modulare în 
municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă-Zona II” - prin avalizarea Biletelor 
la Ordin emise de RAEDPP Constanța, cu scadență la 30 de luni de la emitere”. 
 
Având în vedere cele prezentate, Raiffeisen Bank S.A., în calitate de finanțator al contractului de lucrări menționat, a solicitat prin adresa 
nr.212823/09.03.2016, clarificări din partea CAÎL în legătură cu următoarele aspecte: 

1. dacă în considerarea termenului de 3 ani menționat la art.1 din HCL nr.314/2015 s-a avut în vedere data avalizării biletelor la ordin; 
2. dacă în condițiile în care graficul de execuție va suferi modificări, în sensul decalării datelor la care se vor emite biletele la ordin, 

angajamentul de garantare aprobat (avalul) prin HCL nr.314/2015 este acoperitor și pentru aceste situații, fără a fi necesară prelungirea 
termenului de maturitate de 3 ani, respectiv obținerea unui nou aviz al CAÎL. 


