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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de 22 iulie 2015, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1000, 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 1.200,00 244,78 955,22 1.200,00 934,61    265,39 77,88 185,58 516,26 1.627,08   
2016 1.200,00   1.200,00 101,87 1.098,13   8,49        39,01   
2017 1.200,00   1.200,00     4,52 1.195,48   0,38      

NOTĂ:                
1)  limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;         
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2015, de 4,46 
lei/euro şi 4,02 lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2015 (mai 2015), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 

       

3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2015, 
2016 și 2017, conform prognozei de primăvară 2015 (mai 2015), elaborată de CNP.      
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II. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/cofinanţării 
de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în tabelul următor: 
 

Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţator 
 

EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

1 

COMUNA 
LĂPUȘNICEL 

JUDEŢUL CARAȘ-
SEVERIN 

Str. Principală nr. 
278. 

Tel.: 0355 - 501 042 
Fax: 0355 - 501 042 
primarialapusnicel_

cs@yahoo.com 

Proiect integrat: 
Modernizare DC 36 
Lăpușnicel – Sumita, 
com. Lăpușnicel; 
Alimentare cu apă a 
localității Lăpușnicel, 
com. Lăpușnicel; 
Alimentare cu apă a 
localității Pârnova, 
com. Lăpușnicel; 
Canalizare menajeră 
a localităților 
Lăpușnicel – 
Pârnova, com. 
Lăpușnicel; 
Renovare cămin 
cultural localitatea 
Pârnova, com. 
Lăpușnicel, în scopul 
conservării 
specificului local și a 
moștenirii culturale; 
Construire clădire 
destinată pentru 
proiecte de investiții 
în infrastructura 
socială, asistență 
după programul de 
școală tip „after 
school”” 
PNDR 

2902/541722/ 
19.06.2015 
completări 
542680/ 

15.07.2015 

CEC BANK 0,00
1.245.500 
trageri în 

2015 
5 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 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 Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

 
 
2 

COMUNA 
LENAUHEIM 

JUDEŢUL TIMIȘ 
Loc. Lenauheim nr. 

258. 
Tel.: 0256 - 360 428 
Fax: 0256 - 381 775 

lenauheim@ 
upcmail.ro 

Realizare drumuri de 
exploatare agricolă 
L=7,3 km, com. 
Lenauheim, jud. 
Timiș 
PNDR 

2903/541723/ 
19.06.2015 
completări 

16.07.2015, 
20.07.2015 

CEC BANK 0,00
760.000 

trageri în 
2015 

3 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.neutilizare: 
0,5% flat 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

Achiziționare utilaj 
pentru deszăpezire, 
întreținere drumuri și 
spații verzi 
PNDR 
cheltuieli eligibile 

210.030 
trageri în 

2015 
5 luni 1 lună 

3 

COMUNA 
SANTA MARE 

JUDEŢUL 
BOTOȘANI 

Tel./Fax: 
0231 – 565 810 

primarie_santamare
@yahoo.com 

www.santamare.ro 
www.primaria 

pesac.ro  

cheltuieli neeligibile  

2910/541799/ 
22.06.2015 
completări 

13.07.2015  

BRD-GSG  0,00 

69.815 
trageri în 

2015 
1 luni 35 luni 

ROBOR3M + 4% 
 
com.analiză: 500 
lei 
com.acordare: 1% 
flat 
com.admin.: 
0,05% 

o finanţare 
rambursabilă: 
MFP: 201.192 lei, 
achitare plăți restante 
OUG 3/2013, 2013, 5 
ani  

4 

COMUNA 
IZVOARELE 

SUCEVEI 
JUDEŢUL 
SUCEAVA 
CP 727330 

Tel.: 0230 - 575 991 
Fax: 0230 - 575 990 

primariaizsv@ 
yahoo.com 

www.primaria 
izvoarele sucevei.ro 

Amenajare teren de 
sport 
Centru social de zi 
pentru persoane 
vârstnice în sat 
Bobeica, com. 
Izvoarele Sucevei, 
jud. Suceava 
Dotare școală 
gimnazială Izvoarele 
Sucevei, jud. 
Suceava PNDR 

2924/542038/ 
29.06.2015 
completări 

10.07.2015, 
15.07.2015 

CEC BANK 0,00
850.000 

trageri în 
2015 

4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4% 
com.analiză: 
3.000 lei (0,5%) 
flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,08% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 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 Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

5 

COMUNA 
CIORĂȘTI 
JUDEŢUL 
VRANCEA 
Tel./Fax: 

0237 – 258 001 
primariaciorasti@ 

yahoo.com 

Măsuri active de 
dezvoltare zonală 
prin activități de 
producție industrială 
și 
formare/perfecționar
e profesională 
POSDRU 
(beneficiar: Asociația 
Centrul de Cercetare 
pentru Dezvoltare 
Durabilă) 

2931/542049/ 
29.06.2015 
completări 
542260/ 

06.07.2015 

CEC BANK 0,00
900.000 

trageri în 
2015 

8 luni 1 lună 

ROBOR3M + 4% 
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 1% 
flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.neutiliz.: 
0,5% flat 

NU 

6 

COMUNA 
ODOBEȘTI 
JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 
Tel./Fax: 

0245 – 721 101 
primaria_odobesti@

yahoo.com 
www.primarie 
odobesti.ro 

Achiziția de utilaje 
performanțe pentru 
dotarea Serviciului 
Public de Gospodărie 
Comunală din 
comuna Odobești, 
jud. Dâmbovița 
PNDR 

2945/542178/ 
02.07.2015 
completări 
14.07.2015 

BRD-GSG 0,00
368.846 

trageri în 
2015 

5 luni 1 lună 

ROBOR3M + 4,5% 
 
com.acordare: 1% 
flat 
com.analiză: 50 
EUR 
com.gestiune: 
1,2% 
com.ramb.anticip.: 
3% în cazul refin. 
de la alte bănci  

o finanţare 
rambursabilă: 
BCR: 200.000 lei, 
investiţii, 2008, 20 ani (1 
an graţie) 

7 

COMUNA OSTRA 
JUDEȚUL 
SUCEAVA 

Str. Principală nr. 
42. 

Tel.: 0230 - 575 268 
Fax: 0230 - 575 418 

primaria_ostra@ 
yahoo.com 

Amenajare teren de 
sport, renovare sediu 
Primăria Ostra, 
amenajare parcare 
centru civic, în 
comuna Ostra, jud. 
Suceava 
PNDR 

2970/542635/ 
14.07.2015 
completări 
20.07.2015 

CEC BANK 0,00
744.545 

trageri în 
2015 

4 luni 1 lună 

ROBOR6M + 4,5%
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.gestiune: 1% 
com.refin.: 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 Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

8 

COMUNA IEDERA 
JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 
Str. Principală nr. 
299, CP 137263. 

Tel.: 0245 - 662 018 
Fax: 0245 - 662 270 

primaria.iedera@ 
yahoo.com 

Asfaltare drumuri 
(ulițe, străzi) locale 
în comuna Iedera, 
jud. Dâmbovița 
PNDR 

2978/542692/ 
15.07.2015 OTP BANK 0,00

790.000 
trageri în 

2015 
6 luni 1 lună 

ROBOR6M + 3,5%
 
com.acordare/ 
analiză: 0,9% flat 
com.ramb. 
anticip.: 2% 

NU 

9 

JUDEȚUL TULCEA 
Str. Păcii nr. 20. 

Tel./Fax: 
0240 – 502 252 

                      (6) (5) 
office@cjtulcea.ro 
www.cjtulcea.ro 

Sistem de 
management 
integrat al deșeurilor 
în județul Tulcea 
POS MEDIU 

2977/542700/ 
15.07.2015 CEC BANK 0,00

20.000.000 
trageri în: 

2015: 
8.600.000 

2016: 
11.400.000 

12 luni 108 luni 

ROBOR3M + 
1,15% 
 
com.gestiune: 
0,2% flat  
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

2 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 12.000.000 lei, 
investiții publice, 2006, 
10 ani (2 ani grație) 
2.CEC Bank: 
30.000.000 lei, investiții 
publice, 2008, 15 ani (3 
ani grație) 
o garanție: 
BCR: 2.300.000 lei, 
garantat RA Aeroport 
Delta Dunării, 2007, 10 
ani (1 an grație) 

TOTAL 0,00

25.938.736 
trageri în 

2015: 
14.538.736 

2016:  
11.400.000  
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, destinat finanțării unui 
proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:   

 

Contract de finanţare rambursabilă 
Valoare 

solicitată 
pentru 2015 

Judeţ Categ. 
UAT 

Denumire 
UAT 

Nr. și dată 
înregistrare 
solicitare la 

DGTDP 

Data 
autorizării 

Data 
contractării 

Finanţator Valoare 
finanţare 

Valuta 
de 

contract 

pentru pre/ 
cofinanţare 

fd.UE 

Observaţii 

ARAD O PECICA 
542106/ 

01.07.2015 
02.07.2015 

09.08.201
2 20.08.2012 BCR 8.000.000 RON  810.000,00

PCT HU-RO 
dată limită de tragere: 31.12.2015 
modificarea Hot. CAÎL nr. 
4120/08.06.2015 (suplimentare 
trageri 2015, de la 362.122 lei) 

 
IV. Analiza cererii pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile externe, cuprinsă în tabelul următor:   

 
Valoare finanţare 

rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 
Unitatea 

administrativ-
teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare 

JUDEȚUL ILFOV 
Str. Gheorghe 

Manu nr. 18, sector 
1, București. 

Tel.: 021 - 212 5694 
Fax: 021 - 212 5699 

cjilfov@cjilfov.ro 
www.cjilfov.ro 

Reabilitarea și 
modernizarea 
sistemului de 
alimentare cu apă și 
canalizare în județul 
Ilfov 
POS Mediu 
garanție locală 
credit SC APĂ-
CANAL ILFOV SA 

2939/542171/ 
02.07.2015 
completări 
16.07.2015 

BERD 0,00

28.600.000
trageri în: 

2015: 
5.000.000

2016: 
23.600.000

48 luni 132 luni 

ROBOR3M + 
3,25% 
 
com.acordare: 
1,2% flat 
com.angajament: 
0,25% p.a. după 
90 zile pentru 
următoarele 12 
luni și 0,5% p.a. 
ulterior  
com.încetare: 
0,5% 

2 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 50.000.000 lei, 
investiţii, 2005, 20 ani 
(6 ani graţie) 
2.BCR: 50.000.000 lei, 
investiţii, 2008, 20 ani 
(10 ani graţie) 
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V. Analiza cererii pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate 
prin Legea nr. 184/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 și a fost 
depusă până la data intrării în vigoare a OUG nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte 
măsuri, cuprinsă în tabelul următor: 
 

Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

 
 

MUNICIPIUL 
GALAŢI 

JUDEŢUL GALAŢI 
Str. Domnească nr. 

38 
Tel.: 0236 - 307 700 
Fax: 0236 - 461 460 

economic@ 
primaria.galati.ro 

urbactbl@ 
primaria.galati.ro 
www.primaria. 

galati.ro 

Modernizare str. 
Traian între str. Brăilei 
și Metro 
Modernizare străzi 
Micro 17 
Construire locuințe 
sociale Micro 17 
Amenajare locuri de 
joacă pentru copii 
Modernizare parc 
Orășelul Copiilor Tig I 
Modernizare imobil str. 
Domnească nr. 54 
Cofinanțări și finanțări 
temporare proiecte 
europene POR 
(25.000.000 lei): 
„Sisteme inteligente 
pentru managementul 
traficului în vederea 
creșterii fluenței și 
siguranței circulației și 
a prevenirii 
criminalității” 
„Creșterea 
performanței 
energetice a blocului 
de locuințe A7 asoc. 
de proprietari 396 și 

 
 

2764/538195/ 
11.03.2015 
completări 
542170/ 

02.07.2015, 
542333/ 

07.07.2015, 
542415/ 

08.07.2015, 
17.07.2015 

 
 
CEC 
BANK 0,00

100.000.000, 
din care 

25.000.000 
pentru 

proiecte FEN

trageri în: 
2015: 

48.000.000,
din care 

25.000.000 
pentru 

proiecte FEN
2016: 

52.000.000

 
 

2 ani 

 
 

8 ani 

 
 
ROBOR6M +0,99%
 
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 
500.000 lei (0,5% 
flat)  
com.reanaliză: 
0,5% flat 
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

 
6 finanţări 
rambursabile: 
1.BEI: 5.750.000 EUR, 
ISPA deşeuri, 2007, 25 
ani (6 ani graţie) 
2.BEI: 18.000.000 EUR, 
ISPA apă, 2010, 25 ani 
(6 ani graţie) 
3.Raiffeisen Bank: 
33.600.000 lei, achiziţie 
autobuze, 2008, 12 ani 
(2 ani graţie) 
4.MFP: 3.033.209 lei, 
achitare arierate OUG 
51/2010, 2010, 5 ani  
5.BRD-GSG: 60.986.599 
lei, investiţii publice, 
2012, 10 ani 
6.BERD: 100.000.000 lei, 
investiţii publice, 2014, 
10 ani (3 ani grație) 
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Valoare finanţare 
rambursabilă Perioada de finanţare Rata dobânzii 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 
Destinaţie finanţare 

rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finanţa-
tor 

 EUR RON Perioada 
de graţie 

Perioada 
de 

rambur-
sare 

Comisioane 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

A21 asoc. de 
proprietari 881” 
„Creșterea 
performanței 
energetice a blocului 
de locuințe L, asoc. de 
proprietari 306” 
„Creșterea 
performanței 
energetice a blocurilor 
de locuințe Y5, Y6, Y7 
asoc. de proprietari 
518” 
„Creșterea 
performanței 
energetice a blocurilor 
de locuințe C11, C12, 
D8 asoc. de proprietari 
257” 
„Creșterea 
performanței 
energetice a blocurilor 
de locuințe G10, X4, 
asoc. de proprietari 
380, 574” 

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

1. COMUNA MĂDĂRAȘ, JUDEŢUL HARGHITA 
 

Prin Hotărârea CAÎL nr.4114/08.06.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Mădăraș a unei finanţări rambursabile, în sistem 
revolving, în valoare de 1.792.000 lei, destinată realizării următoarelor investiţii publice de interes local:  
                      - prin Programul Național de Dezvoltare Rurală România: 

• „Amenajarea zonei pieții agro-alimentare din Mădăraș”; 
• „Reabilitarea drumurilor forestiere Mădăraș Mare și Mădăraș Mic”; 
• „Construire sistem de luminat public nou, Comuna Mădăraș”, 
- prin  Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: 
• „Construire Școală cu Clasele I-IV, Comuna Mădăraș, jud. Harghita”. 

     Cu adresa nr.1671/10.07.2015, Primăria Comunei Mădăraș aduce la cunoştinţa CAÎL că în baza Ofertei indicative neangajante de 
finanțare nr.21002/15.04.2015 de la OTPBANK SA, banca finanțatoare a aprobat finanțarea următoarelor proiecte de investiții: 

  - prin Programul Național de Dezvoltare Rurală România: 
• „Amenajarea zonei pieții agro-alimentare din Mădăraș” -167.000 lei; 
• „Reabilitarea drumurilor forestiere Mădăraș Mare și Mădăraș Mic”-825.000 lei; 

  - prin  Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: 
• „Construire Școală cu Clasele I-IV, Comuna Mădăraș, jud. Harghita”-500.000 lei, 

iar valoarea creditului va fi de 1.492.000 lei. 
 

2. ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr.3638/10.07.2014, Orașul Recaș a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 6.750.000 
lei, de la EXIMBANK SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.  

 
Cu Notificarea nr.10544/14.07.2015, Primăria Orașului Recaș aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr.105/30.06.2015 a fost aprobată 
modificarea listei investițiilor publice de interes local pe anul 2015 ce se vor finanța din împrumutul contractat și că prin HCL nr. 
106/30.06.2015 a fost aprobată realocarea sumei de 2.304.655,55 lei din finanțarea rambursabilă sus-menționată.  
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.   
 

3. JUDEȚUL BIHOR 
 
Prin Hotărârile nr.4065 și 4066 din 07.04.2015, CAÎL a avizat contractarea de către Judeţul Bihor a două finanţări rambursabile, în sistem 
revolving, în valoare de 35.145.608 lei și, respectiv, 54.000.000 lei, pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean:  
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• Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea, prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-
2013; 

• Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor, prin Programul Operațional Sectorial  Mediu 2007-2013; 
• Instalație pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în localitatea 

Săcueni, Județul Bihor, prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013; 
• Boundless World-Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub-Region and Bihor County, prin 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013; 
• Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate și instalarea unui sistem unitar de monitorizare a 

acestuia în Valea Ierului, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013. 
 

 În baza Hotărârilor CAÎL nr.4065 și 4066 din 07.04.2015 au fost încheiate cu CEC Bank SA, Contractele de credit 
nr.RQ15041749751673/29.04.2015 și nr.RQ15041749751676/29.04.2015. 

 
Cu Notificările nr.7752/28.05.2015, nr.10181/10.07.2015 și nr.10182/10.07.2015, Consiliul Județean Bihor aduce la cunoştinţa CAÎL 
următoarele: 
• prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.139/09.07.2015 privind prelungirea perioadei de grație, a perioadei de tragere și a 
termenului facilității de credit din contractul linie de credit pentru investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru administrații 
publice locale nr.RQ15041749751676 din 29.04.2015 contractată de la CEC Bank S.A. în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.37 
din 31.03.2014, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobată prelungirea termenului facilității de credit în valoare de 54.000.000 
lei, de la 18 luni la 24 de luni, iar rambursarea se va efectua trimestrial, în rate egale. Totodată, perioada de tragere se va extinde până la 
data de 31.12.2015. 
• prin adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.140/09.07.2015 privind modificarea anexei la HCJ Bihor nr.113 din 26.05.2015 a fost 
aprobată structura listei de investiții finanțate din cele două finanțări rambursabile, astfel: 

• din creditul în valoare de 35.145.608 lei se vor finanța următoarele investiții: 
• Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea-12.858.432 lei; 
• Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor-19.175.157 lei; 
• Instalație pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în Localitatea 

Săcueni, Județul Bihor-2.579.739 lei; 
• Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate și instalarea unui sistem unitar de monitorizare a 

acestuia în Valea Ierului-55.360 lei; 
• Dezvoltarea și creșterea eficienței seviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I -POSCCE 2007-2013-236.760 lei; 
• Dezvoltarea și creșterea eficienței seviciilor publice electronice în județul Bihor (grupul II)-POSCCE 2007-2013-240.160 lei, iar 

• din creditul în valoare de 54.000.000 lei se vor finanța investițiile: 
• Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Oradea-16.000.000 lei; 
• Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Bihor-24.502.900 lei; 



pagina 11 din 17 
 

 

• Instalație pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile-biomasă, în Localitatea 
Săcueni, Județul Bihor-3.264.860 lei; 

• Stabilirea strategiei de alimentare durabilă cu apă potabilă de bună calitate și instalarea unui sistem unitar de monitorizare a 
acestuia în Valea Ierului-2.629.640 lei; 

• Dezvoltarea și creșterea eficienței seviciilor publice electronice în județul Bihor grupul I-POSCCE 2007-2013-3.000.000 lei; 
• Dezvoltarea și creșterea eficienței seviciilor publice electronice în județul Bihor (grupul II)-POSCCE 2007-2013-3.000.000 lei; 
• Managementul conservativ al siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Țării Crișurilor-POS Mediu 2007-2013-1.602.600 

lei. 
     

4. COMUNA LAZURI, JUDEȚUL SATU MARE 
 

În baza Hotărârii CAÎL nr.3602/03.06.2014, Comuna Lazuri a încheiat, cu OTP Bank SA, Contractul de credit nr. C28002014016299/ 
24.06.2014, în valoare  de 5.900.000 lei, redus apoi la valoarea de 3.853.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local 
prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România, proiectul „Înlăturarea barierelor de tranzit rutier transfrontalier dintre 
Lazuri şi Zajta”. 
 
Cu Notificarea nr. 1220/06.07.2015, Primăria Comunei Lazuri transmite, în atenția CAÎL,  Actul adițional nr. 5/25.06.2015 la Contractul de 
credit menționat, prin care a fost prelungită perioada de tragere până la data de 30 iulie 2015. Această operațiune a fost aprobată prin 
HCL nr. 30/19.05.2015.  
 

5. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 

În baza Hotărârii CAÎL nr.2282/08.03.2012, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 
235.000.000 lei, de la Banca Comercială Română S.A, destinată realizării unor obiective de investiţii publice. Conform Hotărârii CAÎL 
nr.3996/02.02.2015, în anul 2015, Sectorul 3 poate utiliza suma de 15.000.070,94 lei. 

 
Cu Notificarea nr. 7431/16.06.2015, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr. 
133/09.06.2015 privind modificarea anexei la HCLS3 nr. 56/31.03.2015 referitoare la Contractul de credit nr. DM 20/26.03.2012, 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 acestora pentru realizarea unui alt obiectiv de investiții, rezultând următoarele valori: 

a. 209.933.250,72 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică blocuri de locuinţă; 
b. 1.929.267,64 lei pentru obiectivul de investiții Şcoala gimnazială nr. 82 – Execuţie clădire multifuncţională cu destinaţia 

de after school (cf. HCLS3 187/31.10.2012); 
c. 1.609.582,83 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier Str. Argonului; 
d. 5.092.521,99 lei pentru obiectivul de investiții Sistematizare pe verticală; 
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e. 1.998.228,95 lei pentru obiectivul de investiții Şcoala gimnazială nr. 195 – Extindere; 
f. 504.516 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de montare sistem aspersie în vederea irigații spațiilor verzi din sector 

3; 
g. 13.384.451,87 lei pentru obiectivul de investiții Consolidare, restaurare și conversie funcțională Școala nr. 80; 
h. -548.180 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier Str. Ilioara (între nr. 41 și Str. Malva). 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
 6. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 

 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3668/11.08.2014, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în 
valoare de 100.000.000 lei, destinată reabilitării termice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3.  

 
Cu Notificarea nr. 7714/29.05.2015, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la 
cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 107/12.05.2015 și 134/09.06.2015 privind modificarea anexei HCLS 
nr. 307/2014 referitoare la Contractul de credit nr.10452/03.10.2014 (14917/2014) a fost modificată lista de investiții pentru a căror 
realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă mai sus menționată. Astfel, din lista de investiții se renunță temporar la realizarea 
unora dintre acestea, se realocă sume între diverse obiective de investiții pentru a putea fi finanțate și unele obiective noi de investiții, 
valorile finale alocate fiind următoarele:  
- Reabilitare Complex Lauder: 5.117.930,37 lei; 
- Construire imobil funcțional  - Câmpia Libertății: 2.619.280 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: 219.675 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: 500.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 82: 815.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 86: 517.064 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: 2.735.360,35 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: 531.550,80lei; 
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- Amenajare complexă zona fântâni apă potabilă în parcul Al. I. Cuza: 406.154,03 lei; 
- Amenajare elemente de arhitectură – puncte de atracție – Podul îndrăgostiților: 534.092 lei; 
- Amenajare instalație de pompare apă pentru sistemele de irigații: 523.960 lei; 
- Modernizare instalație iluminat parc  - Sector 3: 518.000 lei; 
- Sistematizare pe verticală: 720.085,85 lei; 
- Valorificarea spațiului urban din zona Bdul Unirii în vederea creșterii atractivității: 8.604.501,09 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 496.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 186.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 196.810,82 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 749.272,14 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 696.767,73 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 629.211,02 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 178.049,85 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 802.677,81 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 177.821,30 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 680.463,35 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 252.445,21 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 975.971,68 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 182.999,02 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 690.362,11 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu: 475.199,80 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Superioară Comercială N. Kretzulescu: 281.431,14 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport – Colegiul Tehnic A. Saligny: 175.624,49 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Colegiul Tehnic A. Saligny: 512.100,93 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare (inclusiv consolidare) – Școala gimnazială nr. 67: 449.320 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 116 (corp vechi): 378.818,40 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare - Școala gimnazială nr. 116 (corp vechi): 1.198.818,40 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 47: 330.569,62 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Școala gimnazială nr. 47: 868.390,82 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Dante: 476.990 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Liceul teoretic Dante: 734.830 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Decebal: 1.000.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare – Liceul teoretic Decebal: 2.604.530 lei; 
- Modernizare instalație de iluminat parc Titan Sector 3: 517.690 lei; 
- Modernizare instalație de iluminat parc Titanii Sector 3: 517.690 lei; 
- Modernizare instalație de iluminat parc Gh. Petrașcu Sector 3: 508.670 lei; 
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- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Colegiul tehnic Th. Pallady: 1.544.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Liceul teoretic Dante: 975.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice –  Colegiul tehnic M. Bravu: 2.000.000 lei; 
- Lucrări capitale de modernizare - Colegiul tehnic M. Bravu: 925.000 lei; 
- Amenajare sistem de irigații perimetral lacului din parcurile Al. I. Cuza și Titan: 775.523,69 lei; 
- Alimentare cu apă potabilă în parcurile Al. I. Cuza și Titan: 291.917,87 lei; 
- Sală multifuncțională pentru activități festive la Colegiul tehnic C. Nenițescu: 6.000.000 lei; 
- Construire complex sportiv cu bazin de înot și sala de sport la Școala gimnazială nr. 195: 6.000.000 lei; 
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare, extindere imobil str. M. Pazon nr. 2: 4.000.000 lei; 
- Modernizare loc joacă Agatha Bârsescu – Bl. V27: 311.317,78 lei; 
- Modernizare loc joacă Cărbunești – Bl. V15: 213.992,68 lei; 
- Modernizare loc joacă Calea Vitan X Metalului: 427.591,52 lei; 
- Modernizare loc joacă Fl. Ciungan – Bl. 36XBl. 37: 313.155,76lei; 
- Modernizare loc joacă Rarău - Bl. V69 spate bloc: 413.806,71 lei; 
- Modernizare loc joacă Aleea Rm. Sărat – Bl. V19: 192.024,52lei; 
- Modernizare loc joacă Panait Cerna – Bl. M57: 313.593,37 lei; 
- Modernizare loc joacă Rm. Vâlcea– Bl. 4XC. Ressu spate bloc: 206.378,22 lei; 
- Modernizare loc joacă Ștefan St. Nicolau intre Bl. G11 - O1: 666.746,94 lei; 
- Modernizare loc joacă Vlaicu VodăXZizin – Bl. 81C: 136.972,82 lei; 
- Modernizare loc joacă Baba Novac – Bl. 24B: 442.689,16 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Blăjel Bl. V3: 241.649,82 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Agatha Bârsescu – Bl. V25: 367.594,79 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Agricultori – Bl. B1: 924.063,29 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc C. Călărași  x Delea Nouă: 514.107,58 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 58: 1.016.662,17 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 55: 2.318.472,88 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 57: 588.589,28 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Câmpia Libertății X Doicești: 775.625,02 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 B-I: 284.098,26 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 AII: 237.361,21 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu nr.1 X Dristor IV 167.605,72 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Lăcrămioarei X N. Pascu: 554.980,62 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Liviu Rebreanu între Bl. 49 – 50A: 1.066.112,43 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Nedelcu Ion – Bl. C12: 325.583,96 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Panait Cerna – Bl. M 58: 642.853,28 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc Parului X Complexului Bl. 59: 571.609,90 lei; 
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- Modernizare loc joacă și miniparc Răcari X Călușarilor – Bl. 39: 312.805,67 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc St. S. Nicolau- Bl. S3: - 473.497,10 lei; 
- Modernizare loc joacă și miniparc St. Iosif – Bl. M51 x Panait Cerna: 1.132.979,67 lei; 
- Modernizare miniparc Banu Udrea Bl. 3 lateral/spate: 261.429,92 lei; 
- Modernizare miniparc Veverița: 281.210,02 lei; 
- Amenajare peisagistică, piața urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac – C-tin 
Brâncuși), din care amenajare spații verzi, 247453,43 lei și terasamente, sistematizare pe verticală, 2.950.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
7. ORAȘUL CERNAVODĂ, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.3671/11.08.2014 a fost avizată contractarea de către Oraşul Cernavodă a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
5.000.000 lei, destinată realizării unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Cernavodă a încheiat cu BCR SA, 
Contractul de credit nr.344/22.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

      
    Cu Notificarea nr.14391/14.05.2015, completată cu nr.20006/10.07.2015, Primăria Orașului Cernavodă aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost 

adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.174/09.07.2015 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții publice de interes local pe anul 
2015 propuse a se realiza din împrumutul B.C.R. în sumă de 5.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată lista obiectivelor 
de investiții finanțate din împrumutul contractat de la B.C.R. S.A., respectiv: 

• Circuite secundare și punctele termice aferente extinderii rețelei de termoficare; Etapa I-PT7, PT35, PT43, PT46 Cernavodă-
1.828.699 lei; 

• Rețea termică aferentă str.Seimeni, Spiru Haret, Răsăritului (între V. Babeș și Xenopol), Cloșca, Canalului, P. Grigorescu 
(parțial), str. Eliade Rădulescu, str. Fd. Viorelelor, str. Alexandru Vlahuță, între str. Milcovului și Mircea cel Bătrân, str. Căzărmii, 
racord imobile-271.470 lei; 

• Reabilitări rețele termice și puncte termice-1.000.000 lei; 
• Racordarea la magistrala de termoficare urbană a punctului PT 7-64.000 lei; 
• Racordarea la magistrala de termoficare urbană a punctelor termice PT 43- PT 46 oraș Cernavodă-572.600 lei; 
• Racordarea la magistrala de termoficare urbanăa punctelor termice PT 35-PT 45, inclusiv mărirea capacității de transport pe 

tronson 119-217 oraș Cernavodă-1.263.231 lei. 
 
 
 
 
 

8. ORAȘUL PECICA, JUDEȚUL ARAD 
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Prin Hotărârea CAÎL nr.2395/09.08.2012 a fost avizată contractarea de către Oraşul Pecica a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
8.000.000 lei, destinată realizării unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanţare externă nerambursabilă de la Uniunea 
Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Pecica a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit-linie de finanţare nr.DM51/20.08.2012, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
      
Cu Notificarea nr.29891/30.06.2015, Primăria Orașului Pecica aduce la cunoştinţa CAÎL că prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.76/22.05.2014 privind prelungirea perioadei de creditare a liniei de finanțare contractate de la Banca Comercială Română-Contract de 
finanțare nr. DM 51/ 28.08.2012 au fost aprobate: 

• prelungirea perioadei de creditare a liniei de finanțare până la data de 31.08.2016 și 
• prelungirea duratei de tragere până la data de 31.12.2015. 

 
Totodată, Primăria Orașului Pecica sintetizează utilizarea acestei finanțări rambursabile pe obiective de investiții, respectiv: 

• ECOREHAB2- „Complex sustainable rehabilitation programme for wetlands on protected territories through naturalization-810.000 
lei; 

• Modernizare drum de exploatare Pecica DE 795-362.122 lei; 
• continuarea proiectului ECOREHAB2- „Complex sustainable rehabilitation programme for wetlands on protected territories through 

naturalization-1.305.058,60 lei; 
• Modernizare Centru urban orașul Pecica-5.522.819,40 lei. 
 

9. SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 
Prin Hotărârile CAÎL nr.36/27.04.2005 și nr.1672/10.09.2009 a fost avizată contractarea de către Sectorul 1 a două finanţări rambursabile, 
în valoare de 90.000.000 lei și, respectiv, 298.438.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza Hotărârilor 
CAÎL nr.36/27.04.2005 și nr.1672/10.09.2009, Primăria Sectorului 1 a încheiat, cu B.C.R. S.A., Contractul de credit nr.6/24.05.2005, cu 
modificările și completările ulterioare, și, respectiv, Contractul de credit-linie de finanțare nr.DM 12/24.03.2009, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
Cu Notificările nr.13282/08.05.2015 și 13283/08.05.2015, completate cu nr.15446/27.05.2015, nr.16651/09.06.2015 și nr.16651/ 
09.07.2015, Primăria Sector 1 aduce la cunoştinţa CAÎL ce modificări au fost efectuate în structura celor două finanțări rambursabile, și 
anume: 
- pentru împrumutul în valoare de 90.000.000 lei: 

• prin adoptarea HCL nr.87/05.05.2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.65/31.03.2005 privind contractarea unui împrumut intern pentru investiții de către Primăria Sectorului 1 a fost adaptată la noile 
condiții legislative în vigoare hotărârea consiliului local care a stat la baza contractării creditului menționat, iar 
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• prin Actul adițional nr.6/E/08.05.2015 încheiat cu BCR SA, a fost agreată eliminarea comisionului de gestiune în valoare de 
0,35%. 

- pentru împrumutul în valoare de 298.438.000 lei: 
• prin adoptarea HCL nr.86/05.05.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.400/14.10.2008 privind 

aprobarea contractării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unui împrumut intern/extern în valoare de 76.500.000 euro sau 
echivalentul în lei la cursul de schimb euro al BNR din data semnării contractului de împrumut în vederea finanțării unor obiective de 
investiții, cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate următoarele: 

• perioada de creditare este de 15 ani, din care perioada de tragere/grație de până la 8 ani, iar perioada de rambursare de 7 
ani; 

• rata anuală a dobânzii este de ROBOR 6M+1,7%; 
• comisionul de plată/rambursare anticipată indiferent de sursă: 0%.; 

• în baza acestei hotărâri de consiliu local a fost semnat Actul adițional nr.DM 12/385/H/08.05.2015 cu BCR SA, iar soldul 
creditului este în valoare de 298.287.797,04 lei. 


