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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

583,768,003.00 x x 583,768,003.00 x x

579,808,301.00 x x 579,808,301.00 x x

0.00 x x 0.00 x x

3,959,702.00 x x 3,959,702.00 x x

1 COVASNA COMUNA SITA BUZĂULUI 3113 544,485 28/08/2015

prefinanțare proiect FEN „Dotarea 
serviciului de gospodărire comunală și 
a căminelor culturale Sita Buzăului, 
Zăbrătău și Ciumernic”

966,468.00 3 exceptat 966,468.00 art.XII 
alin.(1) 357,160.22

2 BIHOR COMUNA BULZ 3123 544,526 31/08/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național (CNI): „Sistem de alimentare 
cu apă și stație de tratare în localitatea 
Munteni, comuna Bulz, sistem nou de 
canalizare menajeră și stație de 
epurare pentru localitatea Bulz, jud. 
Bihor”

2,310,208.00 10 808,895.46 2,310,208.00 art.XII 
alin.(2) lit. b) 330,107.00

3 SĂLAJ COMUNA SĂLĂȚIG 3125 544,529 31/08/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Centru de informare turistică, 
dezvoltare și marketing turistic în 
comuna Sălățig, jud. Sălaj”
2.„Extindere și renovare sediu primărie, 
com. Sălățig, jud. Sălaj”

500,000.00 5 exceptat 500,000.00 art.XII 
alin.(1) 120,015.61

4 BRAȘOV COMUNA LISA 3133 544,595 01/09/2015
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Reabilitarea 
drumurilor forestiere în comuna Lisa”

1,181,896.00 10 exceptat 1,181,896.00 art.XII 
alin.(1) 168,881.80

5 HARGHITA JUDEȚUL HARGHITA 3137 544,637 02/09/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Sistem de management 
integrat al deșeurilor în județul 
Harghita”

25,000,000.00 9 ani și 6 
luni exceptat 25,000,000.00 art.XII 

alin.(1) 3,700,082.29

6 CARAȘ-SEVERIN ORAȘUL ORAVIȚA 3139 544,639 02/09/2015
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Școala de Arte și 
Meserii Oravița”

1,000,000.00 10 exceptat 1,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 142,890.61

7 SĂLAJ COMUNA COȘEIU 3147 544,697 04/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Achiziție 
utilaj pentru între ținere și gospodărire 
comunală în comuna Coșeiu, județul 
Sălaj”

182,125.00 1 exceptat 182,125.00 art.XII 
alin.(1) 139,718.33

- 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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8 SUCEAVA COMUNA CIPRIAN 
PORUMBESCU 3148 544,698 04/09/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Modernizare drum comunal 
Crasman-Jobu, renovare sediu prinărie 
în comuna Ciprian Porumbescu”

523,298.00 2 exceptat 523,298.00 art.XII 
alin.(1) 278,108.31

9 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA RUNCU SALVEI 3149 544,699 04/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Lucrări de 
amenajare a cursurilor de apă 
necadastrate din comuna Runcu 
Salvei, județul Bistrița-Năsăud”

708,000.00 10 exceptat 708,000.00 art.XII 
alin.(1) 101,166.58

10 BIHOR COMUNA SPINUȘ 3151 544,701 04/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Îmbunătățirea dotării căminelor 
culturale pentru promovarea tradi țiilor 
și a specificului cultural local și 
achiziția de echipamente pentru servicii 
publice”
2.„Amenajare spațiu de joacă și 
amplasare mobilier în comuna Spinuș”
3.„Proiect integrat privind dotarea 
parcurilor din localitățile Săliște și 
Ciulești și dotarea căminelor culturale 
din localitățile Spinuș și Ciulești, 
comuna Spinuș, județul Bighor”
4.„Amenajare drumuri de exploatare 
agricolă”

2,431,549.00 1 exceptat 2,431,549.00 art.XII 
alin.(1) 1,865,378.02

11 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 3154 544,730 07/09/2015
cofinanțare proiect FEN „Sistem de 
management integrat al deșeurilor în 
județul Neamț”

970,162.00 10 exceptat 970,162.00 art.XII 
alin.(1) 138,627.01

12 BIHOR COMUNA BOROD 3155 544,731 07/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN, derulat de ADI 
Comunele Borod, Plopiș, Aușeu: 
„Modernizare DC 162, DC 167 și 
drumuri vicinale str. Măgurii și str. Cutii; 
alimentare cu apă potabilă în satul 
Cornițel; canalizare ape uzate 
menajere în satele Cornițel și Borod cu 
stație de epurare în loc. Borod; 
modernizare și dotare cămine culturale 
Borod-Cornițel”

1,674,521.00 10 exceptat 1,674,521.00 art.XII 
alin.(1) 239,273.33
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13 TIMIȘ COMUNA MARGINA 3156 544,732 07/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Înființare centru de informare 
turistică în comuna Margina”
2.„Dotarea serviciului voluntar pentru 
situații de urgență prin achiziție de 
utilaje în comuna Margina, jude țul 
Timiș”

710,000.00 1 exceptat 710,000.00 art.XII 
alin.(1) 544,680.91

14 CARAȘ-SEVERIN COMUNA FOROTIC 3157 544,733 07/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Înființare 
centru local de informare turistică și 
marketingul serviciilor legate de 
turismul rural în comuna Forotic, 
județul Caraș-Severin”

480,000.00 1 exceptat 480,000.00 art.XII 
alin.(1) 368,235.00

15 SUCEAVA COMUNA PANACI 3158 544,736 07/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Proiect integrat pentru dezvoltarea 
comunei Panaci, jude țul Suceava”
2.„Achiziționarea unui tractor cu 
accesorii pentru dotarea serviciului 
comunitar de utilități publice în comuna 
Panaci, județul Suceava”

1,480,304.00 1 exceptat 1,480,304.00 art.XII 
alin.(1) 1,135,624.44

16 CARAȘ-SEVERIN COMUNA LUPAC 3159 544,738 07/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Canalizare 
menajeră Clocotici; legătură rutieră 
între DJ 581 și sat Clocotici; reabilitare 
și modernizare căminul cultural 
Clocotici; înființare centru de zi pentru 
persoane vărstnice Lupac”

1,600,000.00 1 exceptat 1,600,000.00 art.XII 
alin.(1) 1,227,450.01

17 CARAȘ-SEVERIN COMUNA ȘOPOTU NOU 3160 544,739 07/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Înființare 
sistem de alimentare cu apă potabilă în 
comuna Șopotu Nou, rețea de 
canalizare și stație de epurare în 
comuna Șopotu Nou, modernizare 
străzi și drumuri comunale în comuna 
Șopotu Nou, modernizare cămin 
cultural Stancilova, jude țul Caraș-
Severin”

4,836,550.00 1 exceptat 4,836,550.00 art.XII 
alin.(1) 3,710,389.58

18 MUREȘ COMUNA ȘĂULIA 3161 544,742 07/09/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Achiziționare tractor și 
utilaje specifice pentru dotarea 
serviciului de gospodărire comunală 
din comuna Șăulia, județul Mureș”

514,562.00 1 exceptat 514,562.00 art.XII 
alin.(1) 394,749.44
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19 ALBA COMUNA NOȘLAC 3162 544,743 07/09/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Amenajare vale, refacere podeț și 
șanțuri pentru scurgerea apelor 
pluviale”
2.„Dotarea serviciului de voluntariat 
pentru situa ții de urgență cu un 
buldoexcavator”

391,000.00 6 luni exceptat 391,000.00 art.XII 
alin.(1) 197,723.80

20 HARGHITA COMUNA PRAID 3163 544,745 07/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Proiect integrat pentru îmbunătă țirea 
infrastructurii fizice de bază prin 
modernizarea unor străzi, crearea 
serviciilor publice de intervenție asupra 
drumurilor, reabilitarea clădirii 
administrative, restaurarea clădirii 
monumentului istoric pentru înfiin țarea 
și dotarea umnui centru de zi și 
dotarea așezământului cultural în 
comuna Praid, jude țul Harghita”
2.„Modernizarea drumului de acces la 
explotațiile forestiere, comuna Praid, 
județul Harghita”

1,290,000.00 6 luni exceptat 1,290,000.00 art.XII 
alin.(1) 652,336.89

21 CARAȘ-SEVERIN COMUNA MEHADIA 3165 544,794 08/09/2015
prefinanțare proiect FEN „Amenajare 
spațiu public de recreere în localitatea 
Mehadia”

430,007.00 1 exceptat 430,007.00 art.XII 
alin.(1) 329,882.55

22 CARAȘ-SEVERIN COMUNA GÎRNIC 3166 544,795 08/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Modernizare drum în localitatea 
Padina Matei, județul Caraș-Severin”
2.„Achiziționare de utilaje pentru 
dotarea Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență în comuna Gîrnic, 
județul Caraș-Severin”

675,515.00 5 exceptat 675,515.00 art.XII 
alin.(1) 162,144.68

23 SĂLAJ COMUNA ZIMBOR 3169 544,823 09/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Modernizare DC 58 Zimbor – Dolu, 
de la km 1+600 la km 5+300 în 
comuna Zimbor, jude țul Sălaj”
2.„Modernizare drumuri de exploatație 
agricolă în comuna Zimbor, jude țul 
Sălaj”

6,035,176.00 4 exceptat 6,035,176.00 art.XII 
alin.(1) 1,741,761.17

24 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA LIVEZILE 3170 544,824 09/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Centru local 
de informare turistică în comuna 
Livezile și proximități; dezvoltare și 
marketing turistic”

523,920.00 15 exceptat 523,920.00 art.XII 
alin.(1) 57,898.65
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25 IAȘI COMUNA VLĂDENI 3171 544,825 09/09/2015
prefinanțare proiect FEN „Achiziție 
autogreder în comuna Vlădeni, jude țul 
Iași”

370,443.00 1 exceptat 370,443.00 art.XII 
alin.(1) 284,187.66

26 SUCEAVA COMUNA PUTNA 3172 544,826 09/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Modernizare drumuri 
de acces la exploatații forestiere în 
comuna Putna, jude țul Suceava”

85,000.00 3 exceptat 85,000.00 art.XII 
alin.(1) 31,411.92

27 SUCEAVA COMUNA FRUMOSU 3173 544,854 09/09/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Dotare cămin cultural Deia și cămin 
cultural Dragosa în comuna Frumosu, 
județul Suceava”
2.„Dotare școală gimnazială Ion 
Suhane Frumosu clasele I-IV din 
comuna Frumosu, jude țul Suceava”
3.„Înființare teren de sport în comuna 
Frumosu, jude țul Suceava”

440,981.00 1 exceptat 440,981.00 art.XII 
alin.(1) 338,301.32

28 VASLUI COMUNA COROIEȘTI 3174 544,876 10/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Achiziție 
buldoexcavator pentru situa ții de 
urgență a comunei Coroiești”

82,204.00 1 exceptat 82,204.00 art.XII 
alin.(1) 63,063.34

29 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 3175 544,879 10/09/2015

cofinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuin țe, Municipiul 
Giurgiu, Ansamblul 1”
2.„Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuin țe, Municipiul 
Giurgiu, Ansamblul 2”

2,243,048.00 15 exceptat 2,243,048.00 art.XII 
alin.(1) 247,880.20

30 SATU MARE COMUNA PIȘCOLT 3176 544,880 10/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Amenajarea spațiului verde din 
centrul comunei Pișcolt, județul Satu 
Mare”
2.„Achiziționare buldoexcavator pentru 
comuna Pișcolt, județul Satu Mare”

412,348.00 1 exceptat 412,348.00 art.XII 
alin.(1) 316,335.35

31 SĂLAJ COMUNA GÎLGĂU 3177 544,881 10/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Centrul local de informare turistică 
în comuna Gîlgău și proximități; 
Dezvoltare și marketing turistic”
2.„Reabilitare cămin cultural Glod”

499,316.00 5 exceptat 499,316.00 art.XII 
alin.(1) 119,851.40
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32 CLUJ COMUNA SÎNPAUL 3178 544,882 10/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Modernizare drum forestier Valea 
Șardului , comuna Sînpaul, județul 
Cluj”
2.„Modernizare drumuri agricole de 
exploatație pe teritoriul comunei 
Sînpaul, jude țul Cluj”

3,000,000.00 4 exceptat 3,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 865,804.70

33 BACĂU ORAȘUL COMĂNEȘTI 3181 544,951 11/09/2015

cofinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Reabilitare rețele de străzi urbane, 
trotuare și iluminat public în orașul 
Comănești”
2.„Centrul de Agrement Trotuș”
3.„Reabilitarea, reamenajarea, 
modernizarea și dotarea ambulatoriului 
integrat al Spitalului Oră șenesc Ioan 
Lascăr din Orașul Comănești, jud. 
Bacău”

6,000,000.00 10 exceptat 6,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 857,343.75

34 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA DUMITRA 3182 544,952 11/09/2015

prefinanțare proiecte FEN:
1.„Construirea unei grădini țe în sat 
Dumitra, comuna Dumitra, jud. Bistri ța-
Năsăud”
2.„Reabilitarea terenului de sport în 
localitatea Dumitra”

452,405.00 15 exceptat 452,405.00 art.XII 
alin.(1) 49,995.46

35

prefinanțare proiecte FEN derulate de 
ADI Roșua, inclusiv asigurare cheltuieli 
neeligibile asociate proiectelor:
1.„Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii locale în comunele 
Dumitra și Sintereag”
2.„Înființare și dotare Centru de 
informare turistică în Dumitra, jud. 
Bistrița-Năsăud”

2,433,403.00 15 exceptat 2,433,403.00 art.XII 
alin.(1) 268,916.43

36 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA PARVA 3184 544,954 11/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Infrastructură de preven ție și 
protecție împotriva inundațiilor în 
comuna Parva, județul Bistrița-Năsăud”
2.„Reabilitare centru turistic în comuna 
Parva, jud. Bistrița-Năsăud”

813,798.00 10 exceptat 813,798.00 art.XII 
alin.(1) 116,284.11

37 SUCEAVA COMUNA BREAZA 3186 544,999 14/09/2015
prefinanțare proiect FEN „Dotare 
școală gimnazială Breaza, comuna 
Breaza, jud. Suceava”

97,800.00 2 exceptat 97,800.00 art.XII 
alin.(1) 51,976.12
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38 NEAMȚ COMUNA PĂSTRĂVENI 3187 545,000 14/09/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național (PNDL, subprogramul 
Modernizarea satului românesc): 
„Modernizare drumuri comunale DC 19 
și DC 21 și drumuri vicinale Păstrăveni”

647,494.00 10 647,494.00 647,494.00 art.XII 
alin.(2) lit. b) 92,520.78

39 BIHOR COMUNA CETARIU 3188 545,002 14/09/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Îmbunătățirea turismului 
rural din zona comunei Cetariu prin 
construirea unui centru local de 
informare și dezvoltarea marketingului 
turistic”

210,529.00 1 exceptat 210,529.00 art.XII 
alin.(1) 161,508.65

40 SATU MARE COMUNA HOMOROADE 3189 545,004 14/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Reabilitarea 
căminelor culturale din localită țile 
Chilia și Necopoi, comuna Homoroade, 
județul Satu Mare”

487,466.00 1 exceptat 487,466.00 art.XII 
alin.(1) 373,962.59

41 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA BISTRIȚA 
BÎRGĂULUI 3191 545,059 15/09/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Modernizare Școală 
Gimnazială în comuna Bistrița 
Bîrgăului, str. Principală nr. 1327, 
județul Bistrița-Năsăud”

224,238.00 15 exceptat 224,238.00 art.XII 
alin.(1) 24,780.68

42 GIURGIU COMUNA SINGURENI 3192 545,091 15/09/2015 prefinanțare proiect FEN „Achiziție 
buldoexcavator pentru servicii publice” 286,239.00 10 exceptat 286,239.00 art.XII 

alin.(1) 40,900.96

43 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA ȘIEUȚ 3193 545,119 16/09/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național (CNI): „Reabilitarea, 
modernizarea, dotarea și extinderea 
căminului cultural din localitatea Sebi ș, 
comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”

252,000.00 10 864,542.00 252,000.00 art.XII 
alin.(2) lit. b) 36,008.45

44 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA ȘIEUȚ 3194 545,120 16/09/2015

asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Lucrări de amenajare 
a cursurilor de apă necadastrate în 
comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”

1,708,606.00 10 exceptat 1,708,606.00 art.XII 
alin.(1) 244,143.75

45 GALAȚI COMUNA SCHELA 3195 545,123 16/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Înființare 
rețea canalizare și stație de epurare, 
îmbunătățirea rețelei de druimuri de 
interes local, reabilitare centru pentru 
conservarea și promovarea culturii 
tradiționale, prima înființare after 
school, prima înființare serviciu local de 
întreținere a domeniului public Schela 
în comuna Schela, jud. Gala ți”

1,100,000.00 5 exceptat 1,100,000.00 art.XII 
alin.(1) 264,034.36

46 MUREȘ COMUNA GĂNEȘTI 3196 545,125 16/09/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național (AFM): „Rețea de canalizare 
menajeră în comuna Gănești, județul 
Mureș”

750,000.00 10 1,123,464.00 750,000.00 art.XII 
alin.(2) lit. b) 107,167.97
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47 SĂLAJ COMUNA AGRIJ 3200 545,185 17/09/2015

prefinanțare proiect FEN „Amenajarea 
infrastructurii de protec ție împotriva 
inundațiilor în comuna Agrij, județul 
Sălaj”

2,800,000.00 1 exceptat 2,800,000.00 art.XII 
alin.(1) 2,148,037.51

48 BISTRIȚA-NĂSĂUD COMUNA SALVA 3201 545,186 17/09/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor:
1.„Reabilitare, modernizare și dotare 
imobil existent – înființare after school 
în comuna Salva, jud. Bistri ța-Năsăud”
2.„Construire teren de sport și parc de 
joacă pentru copii în comuna Salva, 
jud. Bistri ța-Năsăud”
3.„Modernizarea și extinderea 
infrastructurii forestiere în comuna 
Salva, jud. Bistr ța-Năsăud”

1,262,531.00 10 exceptat 1,262,531.00 art.XII 
alin.(1) 180,403.81

49 SUCEAVA COMUNA CIOCĂNEȘTI 3202 545,187 17/09/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
asigurare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Modernizare drum comunal 
în comuna Ciocănești, jud. Suceava”

492,902.00 1 exceptat 492,902.00 art.XII 
alin.(1) 378,132.86
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50 BUCUREȘTI SECTOR 3 3205 545,216 17/09/2015

prefinanțare și cofinanțare proiecte 
FEN, inclusiv asigurare cheltuieli 
neeligibile asociate proiectelor:
1.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
eficiența energetică 2 EE2”
2.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
eficiența energetică 3 EE3”
3.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
eficiența energetică 4 EE4”
4.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
eficiența energetică 5 EE5”
5.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE1”
6.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE2”
7.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE3”
8.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE4”
9.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE5”
10.„Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuin țe din sectorul 3 – 
FE6”

500,199,991.00 15 exceptat 500,199,991.00 art.XII 
alin.(1) 55,277,309.44
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