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

106,695,154.00
Nr.
crt.
cereri

Denumire jude ț

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

Destina ție împrumut

TOTAL GENERAL, din care:
- prefinan țare/cofinanțare proiecte FEN, inclusiv cheltuieli neeligibile
- finan țare corecții financiare aplicate proiectelor FEN
- cofinan țare proiecte finanțate din programe naționale

1

SATU MARE

COMUNA HALMEU

2856

541.083
542.747

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
nr.234/2015

106,695,154.00
Propunere
valoare
împrumut, cf.
art.5 din HG
nr.234/2015

Temeiul
legal

- în RON Sumă anuală
maximă, cf.
propunerii valorii
împrumutului
supus autorizării

106,695,154.00

x

x

106,695,154.00

x

x

97,271,366.00

x

x

97,271,366.00

x

x

0.00

x

x

0.00

x

x

x

9,423,788.00

x

x

9,423,788.00

x

05.06.2015
16.07.2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Modernizare drum agricol de exploatație
din comuna Halmeu”

773,063.00

1

exceptat

739,866.00

7

1,897,203.00

773,063.00 art.XII alin.(1)

592,617.99

art.XII alin.(2)
lit.b)

135,494.29

2

ARAD

COMUNA SEMLAC

2893

541,617

17/06/2015

cofinanțare proiecte finanțate din
Programul Național de Dezvoltare Locală:
1.Construire clădire școlaă generală (19
clase + 4 laboratoare), contract
nr.2973/15.04.2014
2.Reabilitarea și modernizarea drumurilor
comunale în comuna Semlac L=5,5 km,
contract nr. 5102/17.09.2014
3.Modernizarea rețelei de străzi în
comuna Semlac etapa II L=7,82 km,
contract nr.5103/17.09.2014

3

BIHOR

COMUNA DIOSIG

2901

541.720
542.823

19.06.2015
17.07.2015

asigurare cheltuieli neeligibile asociate
proiectelor FEN „Înființare centru after
school” și „Reabilitare și modernizare
stradă în comuna Diosig”

1,848,262.00

15

exceptat

1,848,262.00 art.XII alin.(1)

201,551.02

25.06.2015
13.07.2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Modernizare străzi în localitatea Variaș,
realizare sistem de canalizare (rețea de
canalizare și stație de epurare) în
localitatea Variaș, înființare și dotare
centru de asistență după programul școlar
în comuna Variaș, modernizarea și
reabilitarea căminului cultural din
localitatea Variaș și achiziționarea de
costume populare”

7,917,303.00

15

exceptat

7,917,303.00 art.XII alin.(1)

863,373.68

4

TIMIȘ

COMUNA VARIAȘ

2913

541.913
542.589

1/6

739,866.00

Nr.
crt.
cereri

5

6

Denumire jude ț

VÂLCEA

VÂLCEA

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

COMUNA MĂLDĂREȘTI

ORAȘUL HOREZU

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

2929

2930

542,047

542,048

Destina ție împrumut

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
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

29/06/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectelor:
1.Amenajarea spațiilor de recreere pentru
populația rurală în comuna Măldărești
2.Amenajare centru civic, com. Măldărești
3.Înființare centru local de informare
turistică, comuna Măldărești

1,613,000.00

15

exceptat

1,613,000.00 art.XII alin.(1)

175,895.97

29/06/2015

prefinanțare și/sau cofinanțare proiecte
FEN, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile
asociate proiectelor:
1.„Asigurarea sustenabilității energetice
din surse alternative a consumatorilor
instituții publice și iluminat public din orașu
Horezu, jud. Vâlcea”
2.„Reabilitarea, modernizarea și dotarea
ambulatoriului la Spitalul Oră
șenesc
Horezu”
3.„Dotarea centrului de informare și
promovare turistică Horezu”

3,787,230.00

5

exceptat

3,787,230.00 art.XII alin.(1)

903,999.98

128,726.00

5

exceptat

128,726.00 art.XII alin.(1)

30,726.48

322,400.00

15

exceptat

322,400.00 art.XII alin.(1)

35,157.39

1,512,000.00

10

9,581,290.00

art.XII alin.(2)
lit.b)

213,888.97

219,389.00

1

exceptat

219,389.00 art.XII alin.(1)

168,180.18

2,300,000.00

15

exceptat

2,300,000.00 art.XII alin.(1)

250,812.65

7

HARGHITA

COMUNA SÎNSIMION

2940

542,172

02/07/2015

cofinanțare proiecte FEN:
1.„Înființare centru de informare și de
resurse culturale în com. Sînsimion”
2.„Amenajare spațiu verde în
împrejurimea căminului cultural com.
Sînsimion, sat Cetățuia”
3.„Amenajare spațiu verde și construire
teren de joacă în împrejurimea grădiniței
în com. Sînsimion”

8

TIMIȘ

COMUNA PERIAM

2941

542,173

02/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Dotarea serviciului public de alimentare
cu apă prin achiziția unui tractor”

9

DÂMBOVIȚA

ORAȘUL TITU

2942

542,175

02/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din Programul
național multianual pentru creșterea
performanței energetice a blocurilor de
locuințe, derulat cf. OUG nr. 18/2009

10

VASLUI

COMUNA ALBEȘTI

2943

542,176

02/07/2015

11

ALBA

COMUNA CERU BĂCĂINȚI

2944

542,177

02/07/2015

prefinanțare și/sau cofinanțare proiect
FEN, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile
asociate proiectului „Achiziție
buldoexcavator în comuna Albești, jud.
Vaslui”
cofinanțare proiect FEN „Modernizare
drum comunal DC60: Bulbuc (DJ 107 U)
– Viezuri – Curpeni – Ceru Băcăinți (DJ
107 U), km 0+000 – km 5+180”

2/6

1,512,000.00

Nr.
crt.
cereri

12

Denumire jude ț

DÂMBOVIȚA

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

COMUNA BUCIUMENI

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

2947

542,180

Destina ție împrumut

02/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectelor FEN:
1.„Reabilitare cămin cultural, sat Valea
Leurzii, com. Buciumeni, jud. Dâmbovi
ța”
2.„Modernizare drumuri locale în comuna
Buciumeni, jud. Dâmbovița”

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
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

382,563.00

5

exceptat

382,563.00 art.XII alin.(1)

91,316.59

47,523,965.00

15

exceptat

47,523,965.00 art.XII alin.(1)

5,182,438.88

191,247.00

1

exceptat

191,247.00 art.XII alin.(1)

146,606.95

13

DOLJ

JUDEȚUL DOLJ

2949

542,229

03/07/2015

cofinanțare proiecte FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectelor:
1.Sistem informatic integrat privind
gospodăriile și exploatațiile agricole din
județul Dolj
2.Implementarea unui sistem integrat de e
administrare la nivelul CJ Doljși a unor
UAT-uri din județul Dolj
3.Sistem informatic geografic de
management agricol la CJși UAT-uri
4.Centrul turistic pentru agrementși sport
Craiova
5.Centrul Internațional Brâncuși – Centru
Turistic Inteactiv
6.Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Dolj

14

VRANCEA

COMUNA BOLOTEȘTI

2950

542,230

03/07/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv finanțare
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Modernizare drumuri de interes local,
com. Bolotești, jud. Vrancea”

15

VASLUI

COMUNA VULTUREȘTI

2952

542,261

06/07/2015

prefinanțare și cofinanțare proiect FEN,
inclusiv pentru cheltuieli neeligibile
asociate proiectului „Modernizarea
infrastructurii de bază în comuna
Vulturești”

1,956,558.00

1

exceptat

1,956,558.00 art.XII alin.(1)

1,499,866.80

16

TIMIȘ

COMUNA MORAVIȚA

2953

542,263

06/07/2015

prefinanțare proiect FEN „Dotarea
serviciului voluntar pentru situații de
urgență – achiziția unui buldoexcavator”

410,655.00

3

exceptat

410,655.00 art.XII alin.(1)

151,262.60

220,924.00

3

exceptat

220,924.00 art.XII alin.(1)

81,376.24

17

TIMIȘ

COMUNA MORAVIȚA

2954

542,264

06/07/2015

prefinanțare proiect FEN „Achiziția de
costume populare pentru ansamblu de
dansuri populare Mora al căminului
cultural Moravița, în com. Moravița, jud.
Timiș”

18

VASLUI

COMUNA DRÎNCENI

2957

542,411

08/07/2015

prefinanțare și cofinanțare proiecte FEN:
„Achiziționare buldoexcavator”
„Valorificarea patrimoniului cultural în
comuna Drînceni”

125,167.00

5

exceptat

125,167.00 art.XII alin.(1)

29,877.00

19

BACĂU

COMUNA SĂNDULENI

2960

542,472

09/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Dotarea serviciului public drumuri
comunale cu buldoexcavator în comuna
Sănduleni, jud. Bacău”

289,057.00

2

exceptat

289,057.00 art.XII alin.(1)

153,317.15

3/6

Nr.
crt.
cereri

Denumire jude ț

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

Destina ție împrumut

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
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

20

ARAD

COMUNA SEMLAC

2962

542,524

10/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectului FEN „Amenajare trotuare
etapa II în comuna Semlac”

241,150.00

7

exceptat

241,150.00 art.XII alin.(1)

44,162.61

21

BISTRIȚA-NĂSĂUD

COMUNA GALAȚII-BISTRIȚEI

2964

542,526

10/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectului FEN „Modernizarea
infrastructurii rutiere agricole în comuna
Galații-Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud”

225,524.00

6

exceptat

225,524.00 art.XII alin.(1)

46,522.23

343,500.00

2

343,536.00

905,270.00

8

exceptat

905,270.00 art.XII alin.(1)

150,066.57

14,366,690.00

10

exceptat

14,366,690.00 art.XII alin.(1)

2,032,325.47

22

SUCEAVA

COMUNA POIENI-SOLCA

2965

542,527

10/07/2015

cofinanțare proiect „Înființare sistem de
canalizare și stație de epurare în comuna
Poieni-Solca, jud. Suceava”, derulat prin
AFM în cadrul Programului național pentru
protecția resurselor de apă, sisteme
integrate de alimentare cu apă, stații de
tratare, canalizare și stații de epurare

23

BOTOȘANI

COMUNA VORONA

2966

542,588

13/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectului FEN „Campus școlar – Liceul
tehnologic „Ștefan cel Mare și Sfânt”,
localitatea Vorona, com. Vorona, jud.
Botoșani”

13/07/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectelor:
1.„Sistem de management integrat al
deșeurilor solide în județul Vâlcea”
2.„Reabilitare și modernizare DJ 648
Ionești – Olanul – limită jud. Olt, km 0+000
– 8+900 și construcție două poduri din
beton armat, jud. Vâlcea”
3.„Reabilitare și modernizare DJ 665
limită jud. Gorj – Marița – Izvorul Rece –
Vaideeni – Horezu, km 53+650 – 69+169,
jud. Vâlcea”
4.„Reabilitare și modernizare DJ 677
Mădulari Șușani – limită jud. Olt, km
0+000 – 23+850, jud. Vâlcea”
5.„Reabilitarea Spitalului Județean de
Urgență Vâlcea”
6.„Consolidarea, extinderea și dotarea
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Băbeni”
7.„Mirajul Oltului – Extinderea
infrastructurii turistice de agrement a
stațiunii Călimănești Căciulata”
8.„Centrul Național de Informare Turistică
în județul Vâlcea”
9.„PODCA – Pregătire pentru Optimizare,
Durabilitate și Competitivitate în
Administrația Publică din județul Vâlcea”
10.„Dezvoltarea eficientă a serviciilor
publice prin implementarea de solu
ții eguvernare în județul Vâlcea”

24

VÂLCEA

JUDEȚUL VÂLCEA

2967

542,590

4/6

343,500.00

art. XII alin.
(2) lit. b)

182,194.01

Nr.
crt.
cereri

Denumire jude ț

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

25

CĂLĂRAȘI

COMUNA MITRENI

2968

542,608

14/07/2015

26

MARAMUREȘ

COMUNA FĂRCAȘA

2971

542,636

14/07/2015

27

GALAȚI

COMUNA RĂDEȘTI

2972

542,637

14/07/2015

Destina ție împrumut

cofinanțare proiecte finanțate din
programe naționale:
1.Asfaltare drumuri de interes local în
comuna Mitreni, jud. Călărași, prin
MDRAP
2.Înființare canalizare menajeră cu stație
de epurare în comuna Mitreni, jud.
Călărași, prin AFM
finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectului FEN „Construcție școală
generală P+2+M – rest de executat”
cofinanțare proiect finanțat din program
național: „Colectoare canalizare și stație
de epurare, în com. Rădești, jud. Galați”,
prin AFM

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
nr.234/2015

3,618,145.00

10

865,485.00

943,000.00

10

exceptat

2,081,277.00

10

519,182.00

2,500,000.00

10

exceptat

28

TULCEA

ORAȘUL ISACCEA

2973

542,638

14/07/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectelor:
1.„Îmbunătățirea infrastructurii din zona
FLAG prin modernizarea drumului 53 –
Șoseaua Portului din orașul Isaccea, jud.
Tulcea”
2.„Rezolvarea unor probleme de
infrastructură în sistemul de alimentare cu
apă și canalizare prin realizarea unor
branșamente în vederea funcționării
sistemelor de apă și canalizare”
3.„Rezolvarea unor probleme de
infrastructură prin extinderea sistemelor
de apă potabilă și canalizare”

29

OLT

COMUNA VITOMIREȘTI

2974

542,666

15/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program
național: „Extindere și modernizare sistem
centralizat de alimentare cu apă în com.
Vitomirești, jud. Olt”, prin AFM

215,000.00

2

401,170.00

30

DÂMBOVIȚA

COMUNA BUCȘANI

2975

542,678

15/07/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate
proiectului FEN „Achiziție utilaj pentru
intervenții în situații de urgență și
calamități în com. Bucșani, jud.
Dâmbovița”

177,613.00

5

exceptat

BACĂU

COMUNA ȘTEFAN CEL
MARE

15/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program
național: „Alimentare cu apă, canalizare și
stație de epurare pentru localitățile
Rădeana și Viișoara, comuna Ștefan cel
Mare, jud. Bacău”, prin AFM

600,000.00

10

1,004,456.00

31

2976

542,679

5/6

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

3,618,145.00

Temeiul
legal

art. XII alin.
(2) lit. b)

943,000.00 art.XII alin.(1)

2,081,277.00

art. XII alin.
(2) lit. b)

2,500,000.00 art.XII alin.(1)

215,000.00

art. XII alin.
(2) lit. b)

177,613.00 art.XII alin.(1)

600,000.00

art. XII alin.
(2) lit. b)

Sumă anuală
maximă, cf.
propunerii valorii
împrumutului
supus autorizării

511,826.19

133,397.63

294,419.43

353,652.31

114,036.98

42,395.71

84,876.59

Nr.
crt.
cereri

Denumire jude ț

Denumire
unitate/subdiviziune
administrativ-teritorială

Nr.
Dată
Nr. înregistrare
Registru
înregistrare
cerere la
cereri
MFP-DGTDP / cerere la MFPadresate
completări
DGTDP
CAÎL

Destina ție împrumut

Sumă anuală
Valoare maximă Perioada de
minimă, cf. art.5
rambursare
împrumut, cf.
din HG
(în ani)
Cerere
nr.234/2015

32

TULCEA

COMUNA SFÂNTU
GHEORGHE

2979

542,733

16/07/2015

prefinanțare proiecte FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectelor:
1.„Reabilitare, modernizare și dotare
punct de debarcare în comuna Sfântu
Gheorghe, jud. Tulcea”
2.„Dotarea infrastructurii medicale locale
prin achiziția unei bărci de tip ambulanță
pentru intrevenție rapidă, la nivelul
comunei Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea”
3.„Amenajare trotuare sătești în comuna
Sfântu Gheorghe, jud. Tulcea”

33

VASLUI

COMUNA TUTOVA

2980

542,739

16/07/2015

cofinanțare proiect finanțat din program
național: „Extindere rețea de canalizare în
localitatea Tutova, comuna Tutova, jud.
Vaslui”

314,000.00

5

776,559.00

17/07/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv pentru
cheltuieli neeligibile asociate proiectului
„Achiziție de utilaje și echipamente pentru
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență al Comunei Pesac, jud. Timiș”

402,610.00

10

exceptat

34

TIMIȘ

COMUNA PESAC

2986

542,824

6/6

7,500,000.00

15

exceptat

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

Temeiul
legal

7,500,000.00 art.XII alin.(1)

314,000.00

art. XII alin.
(2) lit. b)

402,610.00 art.XII alin.(1)

Sumă anuală
maximă, cf.
propunerii valorii
împrumutului
supus autorizării

817,867.20

74,950.76

56,953.54

