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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 
 

ORDINE DE ZI 
 

Pentru şedinţa CAÎL din data de25 mai 2017, care se va desfăşura la sala372, etaj1, ora 1230, propunem următoarea ordine de zi: 
  

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în 
perioada 2017 – 2019: 
 
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
pe anul 2017, în anul 2017, 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 şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea 
limitelor anuale, aferente anilor 2017 - 2019, 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, limitele anuale 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, pentru fiecare dintre anii 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de 
CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 – 
2019: 
 

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) 

Cofinanţare fonduri UE 
Contractări 
autorizate 
(mil.lei) 2) 

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 3)

 

2017 1.200,00 236,64 963,36 1.200,00 1.200,00 0,00 100,00 170,96 1,39 216,62 

2018 1.200,00   1.200,00 396,64 803,36 33,05     30,00 

2019 1.200,00   1.200,00 0,00 1.200,00 0,00       0,00 

NOTĂ:                  
1) limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016;        
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2017, de 
4,49lei/euro şi 4,24lei/dolar, conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP); 
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3) echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2017, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor 
de schimb aferente anului 2017 (4,46lei/euro, 3,99lei/dolar), conform prognozeide toamnă 2016 (noiembrie 2016), elaborată de CNP și în vigoare în data de 19.01.2017, 
data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2017. Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, 
autorizate pentru anii 2018 și 2019, se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,49 lei/euro, 4,20 lei/dolar) și 2019 (4,49 lei/euro, 
4,20 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2017 (aprilie 2017), elaborată de CNP.  

       

 
II. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, destinate asigurării 
prefinanţării/cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană: 
 

Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

1 

MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 
B-dul Regina 

Elisabeta nr. 47, 
sector 5. 

Tel.: 021 - 305 5500 
int. 1450 

Fax: 021 - 305 5525 
www.pmb.ro 

Finalizarea stației de 
epurare Glina, 
reabilitarea 
principalelor 
colectoare de 
canalizare și a 
canalului colector 
Dâmbovița (Caseta) 
în Municipiul 
București - Etapa II  
POIM 

3660/564372/ 
06.02.2017 
completări 
568330/ 

15.05.2017 

BEI 

75.000.000 
trageri în. 

2017: 
45.000.000 

2018: 
30.000.000 

0,00 

5 ani 
(aplica-

bilă 
pentru 
fiecare 
tragere) 

22 ani 
(aplica-

bilă 
pentru 
fiecare 
tragere) 

rată fixă 
1,032%sauEU
RIBOR6M + 
0,4% 

14 finanţări 
rambursabile: 
BEI: garanţie împrumut 
subsidiar, RADET, 35 
mil. EUR, 1997, 20 ani 
(6 ani graţie) 
BDCE: garanţie 
împrumut subsidiar, 
RADET, 9,76 mil. EUR, 
1998, 25 ani (7 ani 
graţie) 
BEI: garanţie împrumut 
subsidiar, RATB, 63 mil. 
EUR, 1999, 20 ani (5 ani 
graţie) 
BEI: garanţie împrumut 
subsidiar, RATB, 
6.342.718 EUR, 2000, 
20 ani (5 ani graţie) 
BEI: împrumut subsidiar, 
112,2 mil. EUR, 
reabilitare infrastructură 
educaţională, 2003, 25 
ani (5 ani graţie) 
BEI: împrumut subsidiar, 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

25 mil. EUR, reabilitare 
staţie epurare ape uzate 
Glina I, 2006, 24 ani (6 
ani graţie) 
BERD: 10 mil. EUR, 
reabilitare staţie epurare 
ape uzate Glina I, 2006, 
14 ani (4 ani graţie) 
emisiuni obligaţiuni: 
- 555 mil.lei, refinanțare 
datorie publică locală, 
2015, 3 ani  
- 555 mil.lei, refinanțare 
datorie publică locală, 
2015, 5 ani 
- 555 mil.lei, refinanțare 
datorie publică locală, 
2015, 7 ani 
- 555,1 mil.lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2015, 10 
ani 
BRD-GSG: 140.000.000 
lei, proiecte FEN, 2013, 
10 ani (4 ani graţie) 
LUXTEN LIGHTING 
COMPANY SA: 
20.567.726,28 USD, 
reab. iluminat public, 
2001, 14 ani din 2004 (8 
ani graţie) 
MFP: 215.937.638 lei, 
finanțare cheltuieli sezon 
rece - OUG nr. 46/2015, 
2015, 20 ani 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

2 

COMUNA 
GLĂVĂNEȘTI 

JUDEŢUL BACĂU 
Tel./Fax: 

0234 - 282 082 
primarie@ 

glavanesti.ro 
www.primaria 
glavanesti.ro 

Proiect integrat 
pentru realizarea 
investițiilor: „Grădiniță 
și împrejmuire în 
localitatea Răzeșu, 
comuna Glăvănești, 
jud. Bacău”, 
„Alimentare cu apă 
localitățile Glăvănești 
și Frumușelu, 
comuna Glăvănești, 
jud. Bacău”, 
„Canalizare și stație 
de epurare localitățile 
Glăvănești și 
Frumușelu, comuna 
Glăvănești, jud. 
Bacău”, 
„Îmbunătățirea rețelei 
de drumuri de interes 
local din comuna 
Glăvănești, jud. 
Bacău”, 
„Conservarea 
tradițiilor locale din 
satul Glăvănești, 
comuna Glăvănești, 
jud. Bacău” 
PNDR 

3678/567925/ 
04.05.2017 
completări 
568609/ 

22.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

3.866.320 
trageri în 

2017 
7 luni 113 luni 

ROBOR6M + 
2,49%  
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.ramb. 
anticipată: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

3 

COMUNA 
FĂRCAŞA 
JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 
Str. Independenţei 

nr. 59 
CP 437155 

Tel.: 0262 - 266 001 
Fax: 0262 - 266 003 
primaria@farcasa-

mm.ro 
www.farcasa-mm.ro 

Modernizare drumuri 
de exploatație 
agricolă în comuna 
Fărcașa 
PNDR 

3680/568166/ 
10.05.2017 
completări 
568541/ 

19.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

500.000 
trageri în 

2017 
6 luni 1 lună 

ROBOR6M + 
4,75%  
 
com.analiză: 
0,5% flat 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 
0,75% 
com.reanaliză: 
0,5% 
com.gestiune: 
1% 
com. 
neutilizare: 
0,5% 
com.refin.: 3% 
com.ramb. 
anticipată: 1% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 1.200.000 lei, 
proiect FEN, 2013, 6 ani 
(1 an graţie) 
2.MFP: 1.500.000 lei, 
proiect FEN, OUG nr. 
2/2015, 2015, 10 ani 
3.MFP: 159.000 lei, 
proiect program 
național, OUG nr. 
2/2015, 2015, 10 ani 

TOTAL 

75.000.000 
trageri în 

2017: 
45.000.000 

2018: 
30.000.000 

4.366.320 
trageri în 

 2017 
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată refinanțării datoriei 
publice locale: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări rambursabile 
aflate în derulare 

EUR RON 
Perioa-
da de 
graţie 

Perioa-
da de 

rambur-
sare 

Comisioane 

ORAȘUL CORABIA 
JUDEŢUL OLT 

Str. Cuza Vodă nr. 
54. 

Tel.: 0249 - 560 703 
Fax: 0249 - 506 154 
primariacorabia@ 

yahoo.com 
www.primaria 

corabia.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din 
contractul de credit 
încheiat cu BCR SA 
nr. 10/26.06.2006  

3682/568542/ 
19.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

4.406.462 
trageri în 

2017 
- 180 luni 

ROBOR6M + 
1,49%  
 
com.analiză: 
0,25% flat 
com.acordare: 
0,25%, la data 
acordării 
com.neutilizare: 
0,25% flat 
com.ramb. 
anticip.: 0,5% 
com.refin.: 1,5% 

3 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BCR: 7.500.000 lei, 
investiţii publice, 2006, 
20 ani (5 ani graţie) 
2.MFP: 2.081.011 lei, 
proiecte FEN, OUG nr. 
2/2015, 2015, 15 ani 
3.MFP: 319.971 lei, 
proiecte FEN, OUG nr. 
46/2015, 2015, 15 ani 

 
 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de 
trageri aprobate prin Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016,cuprinse în Anexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pagina 7 din 11 
 

 

V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor 
aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016: 
 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Finan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 
Peri-

oada de 
graţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

COMUNA DĂMUC 
JUDEŢUL NEAMȚ 
Str. Principală nr. 
611, CP 617150. 

Tel.: 0233 - 256 270 
Fax: 0233 - 256 296  
primariadamuc@ya

hoo.com 
www.comunadamuc

.ro 

Achiziție 
autobasculantă 
(360.000 lei) 
Achiziție excavator 
șenilat (300.000 lei) 
Achiziție teren cu 
suprafață totală de 
25.000 mp situat în 
localitatea Trei 
Fântâni, comuna 
Damuc, jud. Neamț, 
în vederea realizării 
unui campus socio-
educațional (240.000 
lei)1 

3672/567043/ 
07.04.2017 
completări 
567632/ 

26.04.2017, 
568430/ 

17.05.2017 

CEC 
BANK 0,00 

900.000 
trageri în: 

2017: 
240.000 

2018: 
660.000 

- 60 luni 

ROBOR6M + 3,3%  
 
com.analiză: 0,5% 
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
0,5% 
com.ramb.anticip.: 
1% 
com.refin.: 3% 

NU 

                                                 
1În ordinea de zi a ședinței CAÎL din data de 05 mai 2017, s-a precizat că pentru achiziția autobasculantei și a excavatorului șenilat nu exista hotărârea consiliului local de 
aprobare a oportunității acestor achiziții, Comuna Dămuc prezentând un Raport privind necesitatea achiziționării unor utilaje și oportunitatea în context economic, financiar 
și social, semnat de domnul Găină Bangău Simion, viceprimar. De asemenea, s-a precizat că pentru achiziția terenului cu o suprafață totală de 25.000 mp, Comuna Dămuc 
a prezentat:  
•Hotărârea Consiliului Local nr. 4/30.01.2017 privind aprobarea cumparării unui teren situat în intravilanul comunei Dămuc; 
•Raportul privind necesitatea achiziționării terenurilor situate în satul Trei Fântâni și oportunitatea în context economic, financiar și social, semnat de domnul Găină Bangău 
Simion, viceprimar; 
• proiectul „Sat Trei Fântâni, Comuna Dămuc, Județul Neamț”,în care se menționează faptul că terenul respectiv urmează să fie concesionat către Asociația Juvenala, pe o 
perioadă de 49 de ani, pentru construirea (amplasarea) unui Campus Socio-Educațional.  
Din documentele prezentate rezulta o neconcordanță între prețul de cumparare a terenului, de 240.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr.4/30.01.2017 și  valoarea terenului 
stabilită la suma de 225.000 lei, conform Raportului de evaluare, întocmit de SC Eval Consulting SRL. 
În ședința din 05 mai 2017, membrii CAÎL au amânat luarea unei decizii până la completarea documentației, transmise de solicitant, cu hotărârea consiliului local privind 
necesitatea și oportunitatea achziționării unei autobasculante și a unui excavator șenilat. Totodată, CAÎL a atenționat asupra faptului că valoarea terenului, aprobată prin 
HCL nr. 4/30.01.2017 este mai mare decât cea specificată în raportul de evaluare întocmit de SC Eval Consulting SRL, așa cum se menționează în Procesul-verbal de 
negociere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din HCL menționată.În data de 23 mai 2017, Comuna Dămuc a transmis Hotărârea Consiliului Local nr. 
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VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 
1.ORAȘUL EFORIE, JUDEȚULCONSTANȚA 
 
Cu Notificarea nr.17189/03.05.2017, Primăria Orașului Eforie aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.34/14.03.2017 privind 
aprobarea conversiei în RON a soldului datorat în cadrul Contractului de Facilitate de Credit la termen nr.61/14.12.2007 încheiat de Orașul 
Eforie cu Bancpost SA. Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate următoarele modificări în structura creditului contractat de la Bancpost 
S.A.: 

• conversia în lei a soldului datorat în cadrul Contractului de Facilitate de credit la termen nr.61/14.12.2007; 
• prelungirea perioadei de rambursare, de la data de 13.12.2022 până la data de 13.12.2026; 
• aprobarea noilor condiții de finanțare, respectiv: 

• pentru perioada cuprinsă între data semnării actului adițional nr.4 și data de 31.12.2021, rata anuală a dobânzii va fi de 
ROBOR3M+2%; 

• pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și 13.12.2026, rata anuală a dobânzii va fi de ROBOR3M+2,5%. 
 În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Orașului Eforie a prezentat următoarele documente: 

• HCL nr.34/14.03.2017 privind aprobarea conversiei în RON a soldului datorat în cadrul Contractului de Facilitate de Credit la termen 
nr.61/14.12.2007 încheiat de Orașul Eforie cu Bancpost SA; 

• proiectul actului adițional nr.4la Contractul de Facilitate de credit la termen nr.61/14.12.2007, încheiat cu Bancpost S.A., din care rezultă 
că soldul datorat este de 982.737,90 euro; 

• Anexa 1.3 la Norme şi proceduri – Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașului Eforie, întocmită  în 
conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Anexa 1.4 la Norme şi proceduri –Situaţia serviciului datoriei publice locale a Orașului Eforie, întocmită în conformitate cu prevederile 
HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
2.COMUNAMĂNEȘTI, JUDEȚULDÂMBOVIȚA 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4907/10.06.2016, Comuna Mănești a fost autorizată să contracteze o finanțare rambursabilă, în valoare de 500.000 lei, 
pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Mănești a încheiat cu Banca Comercială Carpatica 
S.A., în data de 22.09.2016, contractul nr. 47.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

33/03.05.2017 privind necesitatea și oportunitatea achiziționării unei autobasculante și a unui excavator șenilat prin credit bancar pentru Serviciul de gospodărire comunală, 
comuna Dămuc, județul Neamț, înregistrată la registratura MFP cu nr. 37.759. 
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Cu Notificarea nr. 3131/02.05.2017, Comuna Mănești aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 24.04.2017 s-a 
aprobat prelungirea până la data de 31.10.2017 a maturității creditului contractat, în data de 22.09.2016, de la Banca Comercială Carpatica 
S.A. prin contractul nr.47. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Mănești a prezentat: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 24.04.2017 privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de credit bancar nr. 
47/22.09.2016 privind aprobarea contractării unui împrumut în sumă de 500 mii lei pentru finalizarea obiectivului de investiții „Cămin 
cultural Mănești”; 

- proiectul actului adițional nr. 1 la contractul de credit bancar nr. 47/22.09.2016, de prelungire a maturității creditului până la data de 
31.10.2017. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
3. COMUNA PODARI, JUDEȚUL DOLJ 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.5019/13.12.2016 a fost avizată contractarea unei finanţări rambursabile interne, în valoare de 4.568.935,32 lei, de 
către Comuna Podaripentru realizarea investiţiei publice de interes local „Înființare sisteme centralizate de apă și canalizare menajeră în 
Comuna Podari, Județul Dolj”.În baza hotărârii CAÎL menționate, Comuna Podari a încheiat cu CEC Bank S.A., Contractul de credit de investiții 
nr.RQ16124730859066/16.12.2016. 
 
Cu Notificarea nr. 2993/21.04.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.32.027/03.05.2017, Comuna Podariaduce la cunoștința 
CAÎL adoptareaHCL nr. 36/14.03.2017 privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului contractat de la CEC Bank conform Contract nr. 
RQ16124730859066/16.12.2016, rămas neutilizat. Conform prevederilor art.1 din hotărârea menționată anterior, a fost aprobată prelungirea 
cu 12 luni a perioadei de tragere, respectiv până la data de 19.03.2018, pentru suma rămasă neutilizată din finanțarea rambursabilă 
contractată potrivit Contractului nr.RQ16124730859066/16.12.2016, încheiat cu CEC Bank S.A..În acest sens, Comuna Podari a încheiat Actul 
adițional nr.1/28.03.2017, valoarea împrumutului rămânând neschimbată. 
 
4.MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚULSATU MARE 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4936/25.08.2016, Municipiul Carei a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 21.355.520 
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 29.08.2016 cu Intesa Sanpaolo Bank 
România. 
 
Cu Notificareanr. 6037/03.05.2017, Primăria Municipiului Carei aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat 
la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 70/03.05.2017 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr. 19/2016 –
contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei. Întrucât în urma licitației investițiilor pentru a căror realizare a fost 
contractat împrumutul sus-menționat au fost obținute economii în valoare de 10.961.045,12 lei, iar cota de TVA a scăzut de la 20% la 19%, 
consiliul local a decis finanțarea unor obiective de investiții suplimentare față de cele prevăzute inițial, precum și realocarea de sume între 
obiectivele de investiții, după cum urmează: 



pagina 10 din 11 
 

 

• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, care include:  
- Grupa 1 – 2.452.217,00lei; 
- Grupa 2 –928.169,35 lei; 
- Grupa 3 – 2.673.512,39 lei; 
- Grupa 4 – 1.026.987,39 lei; 

• Lucrări de reparații diverse pentru grupele 1, 2, 3 și 4 – 110.756,11 lei; 
• Bulevarde – 1.955.829,83 lei; 
• Satul Ianculești – 296.318,21 lei, 
• Trotuare – 630.185,13 lei; 
• Ajustare capace utilități – 236.468,04 lei; 
• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa II, care include: 

- Grupa 1 –924.025,48 lei; 
- Grupa 2 – 1.822.437,40 lei; 
- Grupa 3 – 529.470,27 lei; 
- Lucrări diverse –64.990,66 lei; 
- Modernizare trotuare prin pavare – 3.648.618,54 lei; 

 
• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa III, care include: 

- Strada Densuseanu –180.118,40 lei; 
- Strada L. Rebreanu – 277.067,70 lei; 
- Strada Gh. Lazăr - ramificație – 185.701,88 lei; 
- Strada Z. Bârsan – 234.209,85 lei; 
- Strada Odobescu – 361.974,20 lei; 
- Strada Câmpului – 297.880,80 lei; 
- Strada Livezilor – 508.308,50 lei; 
- Strada Pomilor–de la intersecția cu Strada Hașdeu – 138.099,50 lei; 

• Utilaje (achiziție), care include: 
- încărcător articular cu braț telescopic (1 buc.) – 140.811,03 lei; 
- cupă universală (1 buc.) – 2.653,75 lei; 
- lamă de zăpadă (1 buc.) – 7.040,55 lei; 
- utilaj de împăștiat nisip și sare–montaj frontal (1 buc.) – 15.705,85 lei; 
- utilaj de împăștiat nisip și sare cu capac-remorcabil (1 buc.) – 5.686,60 lei; 
- accesoriu eliminare ciot copaci (1 buc.) – 21.663,24 lei; 
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- concasor hidraulic (1 buc.) – 34.661,18 lei; 
- furcă de adunat piatră (1 buc.) – 5.117,94 lei; 
- freză de asfalt (1 buc.): 41.701,73 lei, 
- tractor (2 buc.) – 165.723,76 lei; 
- remorci agricole (2 buc.) – 37.910,66 lei; 
- camionetă (2 buc.) – 318.449,57 lei; 
- automăturătoare stradală compactă 4,2 mc (1 buc.) - 676.976,13 lei; 
- automăturătoare stradală 2 mc (1 buc.) - 398.071,38 lei. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. În ceea ce privește lucrările de reparații diverse sau ajustare capace utilități, cuprinse în 
Anexa la HCL nr. 70/2017, acestea pot fi finanțate din împrumutul în valoare de 21.355.520 lei numai dacă sunt lucrări de natura investițiilor 
publice de interes local, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  
 
VII. Diverse 
 
1. Solicitarea Comunei Pișchia din județul Timiș 
 
Cu adresa nr. 1962/03.05.2017, Primăria Comunei Pișchia solicită acordul CAÎL pentru contractarea și utilizarea unui împrumut, în anul 2017, 
pentru mai multe obiective de investiții. 
 
2. Îndreptare eroare materială 
 
Urmare Notificării Orașului Zărnești nr. 4940/10.04.2017 adresată CAÎL pentru aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la data de 
31.12.2017, aferentă finanţării rambursabile în valoare de 10.000.000 lei, contractată de la EximBank România, CAÎL a luat notă de notificarea 
menționată în ședința din data de 05 mai 2017. La redactarea proiectului de răspuns cu nr.567095/05.05.2017 s-a strecurat o eroare constând 
în redactarea eronată, în al doilea paragraf, a denumirii finanțatorului, în loc de EximBank România menționându-se CEC BANK S.A..  
 


