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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 21 septembrie 2015, care se va desfăşura la sala 315, 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 1.200,00 351,13 848,87 1.200,00 988,95    211,05 82,41 185,58 686,02 1.789,84   
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 
Perioa
-da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare 

1 

COMUNA 
SĂLACEA 

JUDEȚUL BIHOR 
Sat Sălacea nr.47, 

CP 417445. 
Tel.: 0259 - 463 014 
Fax.: 0259 - 63 275 
primaria.salacea@ 

gmail.com 
www.salacea.ro 

Proiect integrat: 
Modernizare și 
asfaltare străzi, 
renovare clădire 
pentru înființare 
centru de îngrijirea 
copiilor tip „after 
school” în localitatea 
Sălacea, dotare 
cămin cultural, 
localitatea Otomani, 
comuna Sălacea, 
jud. Bihor PNDR 

3070/543947/ 
14.08.2015 
completări 
544734/ 

07.09.2015 

OTP BANK 
Romănia 0,00 1.250.000 

trageri în 2015 3 luni 1 lună 
ROBOR6M + 2,5%
 
com.acordare: 
0,5% flat 

NU 

 
2 

 
COMUNA VALEA 

SEACĂ 
JUDEȚUL IAȘI 

Tel./Fax: 
0232 - 714 844 
secretariat@ 

primariavaleaseaca.
ro 
  

 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii rutiere, 
afectată de 
inundațiile din anul 
2010, din comuna 
Valea Seacă, județul 
Iași  
PNDR 
  

 
3087/544195/ 

21.08.2015 
completări 

03.09.2015, 
17.09.2015 

  

 
CEC BANK 
  

0,00
 

3.943.590 
trageri în 2015 

 
3 luni 

 
1 lună 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
3.000 lei 
com.gestiune: 
0,08% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 
0,7% 

 
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 

1.148.540 
trageri în 2015 3 luni 57 luni 

ROBOR6M + 4% 
 
com.analiză: 
3.000 lei 
com.gestiune: 
0,08% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.neutilizare: 
0,5% 
com.reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 
0,7% 

  

3 

COMUNA RÎCIU   
JUDEȚUL MUREȘ   

Str. Gheorghe 
Șincai nr. 58, CP 

547485.    
Tel.: 0265 - 426 003 
Fax: 0265 - 426 212 

 riciu@cjmures.ro 
www.comuna 

riciu.ro 

Achiziție utilaj și 
echipamente de 
lucru de către 
comuna Rîciu 
PNDR 

3130/544537/ 
31.08.2015 
completări 
545200/ 

17.09.2015 

BCR 0,00 437.695 
trageri în 2015 5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 
3,04%   
 
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 
0,4% flat 
com.neutiliz.: 
1,25% 
com.ramb. 
anticip.: 0,5% flat 
în cazul ramb. din 
surse proprii, 2% 
flat în cazul 
refinanțării 

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 

4 

COMUNA 
MICLEȘTI   

JUDEȚUL VASLUI  
Sat Miclești.    

Tel.: 0235 - 348 135 
Fax: 0235 - 348 195 

primar@ 
primariamiclesti.ro 

Achiziționarea unei 
mașini de stingerea 
incendiilor la comuna 
Miclești, județul 
Vaslui 
PNDR 

3146/544696/ 
04.09.2015 

PIRAEUS 
BANK 0,00 340.583 

trageri în 2015 3 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%  
com.analiză: 100 
lei 
com.acordare: 1% 
flat 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 91.580 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 

5 

COMUNA 
BOGATA   

JUDEȚUL MUREȘ 
Sat Bogata nr. 122.   
Tel.: 0265 - 717 100 
Fax: 0265 - 717 220 
bogata@cjmures.ro 

www.bogata.ro 

Modernizare străzi în 
comuna Bogata, sat 
Bogata, județul 
Mureș, obiect: DS 
1020, DS 1072 și DS 
984 
PNDR 

3150/544700/ 
04.09.2015 

Banca 
Transil-
vania 

0,00 250.000 
trageri în 2015 4 luni 1 lună 

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

NU 

6 

ORAȘUL BREZOI   
JUDEȚUL VÂLCEA 

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

primaria_oras_ 
brezoi@yahoo.com 

www.primaria 
brezoi.ro 

Reabilitarea și 
integrarea turistică a 
monumentului istoric 
Biserica „Toți Sfinții” 
Proieni 
POR 

3153/544751/ 
07.09.2015 
completări 
17.09.2015 

BCR 0,00 1.960.918,89 
trageri în 2015 4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 7%  
 
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.neutiliz.: 
2,5% 
com.ramb. 
anticip.: 0,5% flat 
în cazul ramb. din 
surse proprii și 
2% flat în cazul 
refin. 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 326.347 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 

 
7 

COMUNA 
BĂSEȘTI   
JUDEȚUL 

MARAMUREȘ 
Str. Principală nr. 

 
Proiect integrat – 
modernizare și 
dotare cămin cultural 
în localitatea Stremț, 

 
3168/544822/ 

09.09.2015 

 
Banca 
Transil-
vania 

0,00

 
260.000 

trageri în 2015 

 
3 luni 

 
1 lună 

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

 
3 finanţări 
rambursabile: 
1.CEC BANK: 200.000 
lei, investiții, 2009, 10 
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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 

133, CP 437030.    
Tel.: 0262 - 268 509 
Fax: 0262 - 268 501 
primaria_basesti@ 

yahoo.com 

comuna Băsești și 
modernizare și 
dotare cămin cultural 
în localitatea Odești, 
comuna Băsești, 
județul Maramureș 
POR 

ani (6 luni grație) 
2.MFP: 101.750 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani 
3.Banca Transilvania: 
840.000 lei, investiții, 
2015, 15 luni (7 luni 
grație) 

8 

COMUNA ORAȘU 
NOU   

JUDEȚUL SATU 
MARE 

Str. Seini nr. 247A.   
Tel.: 0261 - 830 109 
Fax: 0261 - 830 001 

orasunou@ 
yahoo.com 

www.orasunou.ro 

Activități de 
extindere a școlii cu 
clasele I-VIII Orașu 
Nou – corp clădire 
școală nouă, 
amenajare curte și 
gard; rețea de 
canalizare exterioară 
cu stație de epurare, 
localitatea Orașu 
Nou (parteneriat 
între Comuna Orașu 
Nou și Școala 
gimnazială Orașu 
Nou) POR 

3179/544883/ 
10.09.2015 CEC BANK 0,00 728.740 

trageri în 2015 - 42 luni 

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

NU 

 
9 

 
COMUNA VIȘINA   

JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA 
Sat Vișina, str. 

Mihai Viteazu nr. 
29.    

Tel.: 0245 - 725 064 
Fax: 0245 - 725 200 
primariavisina_db@

yahoo.com 
www.primaria 

Îmbunătățirea rețelei 
de drumuri de 
interes local, 
construire centru de 
zi pentru copii în 
satul Izvoru, 
achiziționarea unui 
utilaj multifuncțional 
terasier și dotarea 
căminului cultural din 
satul Vișina, comuna 
Vișina, jud. 

3180/544950/ 
11.09.2015 
completări 
16.09.2015 

Banca 
Transil-
vania 

0,00 1.000.000 
trageri în 2015 3 luni 1 lună 

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

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 

visina-db.ro Dâmbovița PNDR 

10 

COMUNA 
SPRÎNCENATA   
JUDEȚUL OLT 

Tel./Fax: 
0249 – 489 002 

contact@primaria 
sprincenata.ro 
www.primaria 
sprincenata.ro 

Achiziția de utilaje 
pentru dotarea 
Serviciului de 
Salubrizare al 
comunei 
Sprîncenata, județul 
Olt  
PNDR 

3185/544997/ 
14.09.2015 BCR 0,00 310.043 

trageri în 2015 5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%  
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 
0,8% flat 

NU 

11 

COMUNA CAȘIN   
JUDEȚUL BACĂU 

Tel./Fax: 
0234 – 331 030 

primaria_casin@ 
yahoo.com 

www.primaria 
casin.ro 

Construire pod auto 
trafic ușor și 
pietonal, peste 
pârâul Cașin în 
punctul Nalboc – 
Stadion (Cot 
Briceag), sat Cașin, 
comuna Cașin, jud. 
Bacău  
PNDR 

3197/545133/ 
16.09.2015 

Banca 
Transil-
vania 

0,00 179.500 
trageri în 2015 6 luni 1 lună 

ROBOR6M + 8,1%  
com.analiză: 1% 
flat 
com.gestiune: 
0,1% 
com.ramb. 
anticip.: 2% în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

NU 

12 

COMUNA 
VIȘINEȘTI   
JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 
Sat Vișinești nr. 

249. 
Tel.: 0245 - 662 410 
Fax: 0245 - 662 444 
primaria.visinesti@

gmail.com 
www.primaria 

visinesti.ro 

Modernizare ulița 
Valea cu Inu și pod 
peste Cricovul 
Dulce, punct Tiu, în 
satul Dospinești, 
comuna Vișinești 
Achiziție utilaje 
întreținere drumuri în 
comuna Vișinești, 
jud. Dâmbovița 
Reabilitare cămin 
cultural sat Sultana, 
comuna Vișinești, 
jud. Dâmbovița 
PNDR 

3204/545208/ 
17.09.2015 

OTP BANK 
Romănia 0,00 1.686.973 

trageri în 2015 4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 
3,05%   
 
com.acordare: 
0,6% flat 
com.ramb. 
anticip.: 2%  

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 

TOTAL 0,00
13.496.582,89 

trageri în 
2015  

 
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 

VASLUI M BÂRLAD 544655/ 
03.09.2015 28.07.2011 22.09.2011 CEC BANK 6.000.000 RON  4.266.310,72

POR 
dată limită de tragere: 
30.12.2015 
modificarea Hot. CAÎL nr. 
3659/11.08.2014 (anulare 
trageri 2014 de 4.266.310,72 
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, cu modificările și 
completările ulterioare, cuprinse în situația anexată. 
 
V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unităţi administrativ-teritoriale: 

 
1. MUNICIPIUL DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3369/27.11.2013, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă sub forma unei linii de 
credit, în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007-2013: 
• Reabilitarea Parcului Municipal "Cetate", Axa prioritară 1; 
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• Adăpost de urgenţă pe timp de noapte, Axa prioritară 3; 
• Sistem integrat de management al traficului rutier în Municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
• Sistem de supraveghere video în zona de acţiune urbană, Axa prioritară 1; 
• Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetăţii Deva", monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva, 
Axa prioritară Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului; 
• Reabilitare spaţiu urban în zona centrală a Municipiului Deva, str. A. Iancu şi trotuar adiacent Parcului Cetate, Axa prioritară 
1; 
• Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir 
Hurmuzescu", Axa prioritară 3; 
• Reabilitarea şi refuncţionalizarea spaţiului public din zona Parcului I.C. Brătianu, Axa prioritară 1. 
 
Cu Notificarea nr. 29199/10.08.2015, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Deva comunică CAÎL că se modifică lista de investiții 
(aprobată prin HCL nr. 324/2012) care a stat la baza aprobării contractării liniei de credit în valoare de 40.000.000 lei, în sensul includerii în 
lista obiectivelor de investiții a încă 6 proiecte care beneficiază, de asemenea, de fonduri europene nerambursabile prin Programul 
Operațional Regional. Modificarea menționată se regăsește în anexa la HCL nr. 242/30.07.2015 pentru modificarea HCL nr. 324/2012 
privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne sub forma unei linii de credit în valoare de 
20.000.000 lei, cu posibilitatea de suplimentare cu încă 20.000.000 lei, până la 40.000.000 lei, cu modificările ulterioare.  
Conform HCL nr. 242/30.07.2015, proiectele de investiții ce vor fi realizate din finanțarea rambursabilă, în valoare de 40.000.000 lei, sunt 
următoarele: 
• Reabilitarea zonei urbane "Dealul Cetăţii Deva", monument al naturii şi istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva, 
Axa prioritară Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului; 
• Reabilitarea ansamblului de clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Tehnic Energetic "Dragomir 
Hurmuzescu", Axa prioritară 3; 
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Deva, respectiv Bl. 15, Bdul N. Bălcescu, Bl. 14, Str. 
Minerului și Bl. E8, Aleea Crinilor, Axa prioritară 1; 
• Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 64 – Aleea Streiului din municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
• Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M34 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
• Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe J – Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 13, str. Mihai Eminescu și 80/2, Calea Zarandului, Axa prioritară 1; 
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 27, str. Minerului și P3, Aleea Moților, Axa prioritară 1; 
• Amenajare piața Arras din municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
• Reabilitarea și refuncționalizarea spațiului public urban B-dul Dacia și zona adiacentă, Axa prioritară 1; 
• Reabilitarea spațiului public urban Bulevardul Decebal, de la intersecția cu strada Avram Iancu până la intersecția cu 
Bulevardul Iuliu Maniu, Axa prioritară 1; 
• Amenajare platformă în zona Ardealului de pe Calea Zarandului din municipiul Deva, Axa prioritară 1; 
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• Reabilitarea spațiului public urban pe bulevardul Iuliu Maniu, Axa prioritară 1.   
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 

   
Întrucât în răspunsul la Notificarea sus-menţionată, respectiv adresa nr. 543720/07.09.2015 s-a strecurat o eroare, în sensul că a fost omisă 
preluarea unui obiectiv de investiții din lista modificată a acestora, propunem transmiterea unui nou răspuns în care să se specifice lista 
finală, completă, a obiectivelor de investiții ce vor fi realizate din finanțarea rambursabilă în valoare de 40.000.000 lei. 

 
2. MUNICIPIUL BÂRLAD, JUDEȚUL VASLUI 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr.2013/28.07.2011, Municipiul Bârlad a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 6.000.000 
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, proiectul „Străzi: Deal II, 
Ţuguiata II, Bariera Puieşti, Complex Şcolar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Şcolar, judeţul Vaslui”. Ca atare, a fost semnat contractul 
de credit nr. RQ11093512503983/22.09.2011 cu CEC Bank, conform căruia perioada de utilizare a creditului era până la data de 
31.12.2014.  
 
Cu Notificarea nr. 14363/02.09.2015, Primăria Municipiului Bârlad comunică CAÎL că a fost extinsă perioada de tragere a creditului, conform 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bârlad nr. 339/22.12.2014, de la data de 31.12.2014 până la 30.12.2015. În acest sens, primăria a 
transmis o copie a Actului adițional nr. 2/24.08.2015, încheiat cu CEC Bank. 
 
VI. Diverse 
 
În ședința CAÎL din data de 07.09.2015 a fost adoptată Hotărârea nr. 4351/2015, ca urmare a Cererii Municipiului Botoșani nr. 
20915/28.08.2015 pentru autorizarea contractării unui împrumut având ca destinație cofinanțarea și asigurarea cheltuielilor neeligibile 
asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în valoare de 16.165.398 lei, formulată în baza art. XII alin. (1) din OUG nr. 
2/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele: 
- „Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa”; 
- „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botoșani”; 
- „Reabilitarea termică în vederea creșterii eficinței energetice a 3 blocuri din municipiul Botoșani”; 
- „Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din municipiul Botoșani”; 
- „Reabilitarea termică a blocurilor din strada Aleea Arcului nr.4, Săvenilor nr.42 și Calea Națională nr.56”. 

 
Ulterior adoptării și transmiterii hotărârii CAÎL sus-menționate, s-a constatat că la redactarea acesteia s-a strecurat o eroare materială  la 
înscrierea sumei aferente proiectului „Reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice a 2 blocuri din municipiul Botoșani” în 
preambul și în cuprinsul articolului 1, întrucât a fost înscrisă suma de „1.477.2740 lei” în loc de suma corectă de „1.477.240 lei”. 


