
ANEXĂ
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92,590,879.00 x x 92,590,879.00 x x

68,105,586.00 x x 68,105,586.00 x x

14,840,251.00 x x 14,840,251.00 x x

9,645,042.00 x x 9,645,042.00 x x

1 NEAMȚ COMUNA POIANA TEIULUI 2825 540,611 22/05/2015

cheltuieli neeligibile aferente proiecte 
FEN:
1.Achiziție utilaj pentru serviciul public 
de administrare a drumurilor și străzilor 
în comuna Poiana Teiului
2.Modernizare drumuri forestiere 
comuna Poiana Teiului

1,095,964.00 5 exceptat 1,095,964.00 art.XII 
alin.(1) 258,444.37

2 ARAD COMUNA ȘIRIA 2828 540,663 25/05/2015
cheltuieli neeligibile aferente proiect 
FEN: Modernizare drum comunal 
DC91 L=4,8 km

1,022,400.00 15 exceptat 1,022,400.00 art.XII 
alin.(1) 109,955.02

3 DÂMBOVIȚA COMUNA ȘOTÂNGA 2843 540,869 29/05/2015

cofinanțare cheltuieli neeligibile 
asociate proiectelor FEN:
1.Reabilitare și modernizare drumuri 
locale, str. Câmpule ț, Făgețel și 
Glodului, com. Șotânga, jud. 
Dâmbovița
2.Reabilitare și modernizare drumuri 
locale în com. Șotânga, jud. 
Dâmbovița, în lungime de 1,075 km
3.Achiziție utilaje – buldoexcavator și 
autoutilitară multifunc țională 3,5 t cu 
echipament pentru împrăștiat material 
antiderapant în vederea dotării 
serviciului voluntar pentru situa ții de 
urgență al comunei Șotânga

1,494,214.00 5 exceptat 1,494,214.00 art.XII 
alin.(1) 352,357.54

4 CARAȘ-SEVERIN ORAȘUL BĂILE 
HERCULANE 2844 540,914 02/06/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale:
1.Reabilitare DJ 608D (DN6 Băile 
Herculane), contract 
nr.5005/08.09.2014
2.Modernizarea infrastructurii de apă și 
apă uzată în orașul Băile Herculane, 

892,154.00 10 1,332,742.00 892,154.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 124,556.46

- 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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5 ARGEȘ COMUNA AREFU 2850 540,996 03/06/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Crearea infrastructurii 
generale și specifice activităților de 
turism din arealul climatic Ghi țu-
Molivișu, comuna Arefu, jud. Argeș”

10,000,000.00 15 exceptat 10,000,000.00 art.XII 
alin.(1) 1,075,459.93

6 ARGEȘ COMUNA CICĂNEȘTI 2851 540,997 03/06/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Crearea infrastructurii 
generale și specifice activităților de 
turism din arealul climatic Ghi țu-
Molivișu, comuna Arefu, jud. Argeș”

8,353,649.00 15 exceptat 8,353,649.00 art.XII 
alin.(1) 898,401.41

7 SUCEAVA COMUNA ARBORE 2853 541,052 04/06/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii rutiere 
afectate de inunda ții în anul 2010, în 
comuna Arbore, jud. Suceava”

928,000.00 5 exceptat 928,000.00 art.XII 
alin.(1) 218,835.99

8 SATU MARE COMUNA HALMEU 2856 541,083 05/06/2015

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

773,063.00 1 exceptat 773,063.00 art.XII 
alin.(1) 401,225.46

9 DÂMBOVIȚA COMUNA MALU CU FLORI 2858 541,086 05/06/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Modernizare drumuri de exploatare 
agricolă în comuna Malu cu Flori, jud. 
Dâmbovița”
2.„Investiții privind lucrările de refacere 
și modernizare a infrastructurii rutiere 
afectate de inunda ții în anul 2010 în 
comuna Malu cu Flori, jud. Dâmbovi ța”

400,000.00 10 exceptat 400,000.00 art.XII 
alin.(1) 55,845.22

10 DÂMBOVIȚA COMUNA MALU CU FLORI 2859 541,087 05/06/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național „Înființare sistem de canalizare 
și extindere rețea de alimentare cu apă 
în comuna Malu cu Flori, jud. 
Dâmbovița” / AFM, contract 
nr.47/N/27.03.2012

800,000.00 10 620,074.00 800,000.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 111,690.56

11 MARAMUREȘ COMUNA SĂCĂLĂȘENI 2861 541,132 08/06/2015
finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului FEN „Modernizare comunei 
Săcălășeni, jud. Maramureș”

1,726,412.00 15 exceptat 1,726,412.00 art.XII 
alin.(1) 185,668.70

12 MEHEDINȚI COMUNA EȘELNIȚA 2863 541,182 08/06/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național „Branșamente alimentare cu 
apă și racorduri canalizare în comuna 
Eșelnița, jud. Mehedinți” / AFM, 
contract nr.145/N/06.04.2012

1,000,000.00 5 568,621.00 1,000,000.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 235,814.67
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13 ALBA COMUNA ARIEȘENI 2864 541,175 08/06/2015

cofinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Campus învățământ 
profesional și tehnic, comuna Arieșeni”

1,651,501.00 10 exceptat 1,651,501.00 art.XII 
alin.(1) 230,571.27

14 MARAMUREȘ COMUNA FĂRCAȘA 2868 541,239 09/06/2015

finanțare cheltuieli neeligibile asociate 
proiectelor FEN:
1.„Reabilitare termică și sistematizare 
verticală Cămin cultural Fărcașa”
2.„Restaurarea Bisericii de lemn din 
Buzești, com. Fărcașa, în vederea 
includerii în circuitul turistic”
3.„Construcție școală generală P+2+M 
– rest de executat”

1,500,000.00 10 exceptat 1,500,000.00 art.XII 
alin.(1) 209,419.73

3 / 7



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

15 BIHOR MUN. ORADEA 2873 541,358 11/06/2015

cofinanțare proiecte FEN: 
1.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona 
Mareșal Averescu
2.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Ioșia 
Nord
3.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Mal 
Stâng Crișul Repede
4.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Pod 
Sovata
5.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Lacul Roșu 
– Sovata
6.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona 
Lăpușului
7.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Dacia 
– 1 Decembrie – D. Cantemir
8.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Bloc 
C2
9.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona Bloc 
C3
10.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona 
Galileo Galilei – Lacul Roșu
11.Reabilitare termică blocuri de 
locuințe în Mun. Oradea – Zona 
Grigore Erofte – Lăpușului
12.Campuș școlar – calificare 
profesională în Oradea pentru mediul 
economic din Bihor
13.Reabilitare, modernizare și refacere 
scuaruri Piața Unirii
14.Revitalizarea Cetății Oradea în vedere
15.Cooperare Transfrontalieră pentru De
16.Reabilitarea sistemului de termoficare

32,309,351.00 15 exceptat 32,309,351.00 art.XII 
alin.(1) 3,474,740.95

16 BIHOR MUN. ORADEA 2874 541,359 11/06/2015

finanțare corecții financiare aplicate 
proiectului FEN „Reabilitarea 
sistemului de termoficare urbană la 
nivelul Municipiului Oradea pentru 
perioada 2009-2028, în scopul 
conformării la legislația de mediu și 
creșterii eficienței energetice”

14,840,251.00 20 123,911,072.00 14,840,251.00 art.XII 
alin.(2) lit.a) 1,358,067.07
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17 VÂLCEA COMUNA DICULEȘTI 2875 541,360 11/06/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național „Prima înființare a sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră în comuna Diculești, jud. 
Vâlcea”

2,189,711.00 10 257,244.00 2,189,711.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 305,712.43

18 VRANCEA COMUNA CÎRLIGELE 2876 541,361 11/06/2015

cofinanțarea proiectului FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Achiziție utilaje pentru 
Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Golești – Cîrligele”

135,006.00 15 exceptat 135,006.00 art.XII 
alin.(1) 14,519.31

19 GORJ ORAȘUL TURCENI 2877 541,362 11/06/2015

finanțare cheltuieli eligibile, proiect 
FEN „Modernizare, extindere și 
reabilitare Campus școlar GSIE, orașul 
Turceni, jud. Gorj”

1,845,447.00 15 exceptat 1,845,447.00 art.XII 
alin.(1) 198,470.38

20 GORJ ORAȘUL ROVINARI 2878 541,363 11/06/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale:
1.Program național multianual privind 
creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuin țe derulat conform 
OUG nr. 18/2009, contract MDRAP 
nr.12202/27.05.2015
2.Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o populație de 
până la 50.000 de locuitori – Obiectiv 
Stație de epurare a apelor uzate, 
contract CNI nr.18840/31.10.2007

3,134,000.00 10 11,106,014.00 3,134,000.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 437,547.64

21 VRANCEA COMUNA CÎRLIGELE 2880 541,436 12/06/2015

cofinanțarea proiectului FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Modernizare drumuri de 
interes local, com. Cîrligele, jud. 
Vrancea”

114,131.00 15 exceptat 114,131.00 art.XII 
alin.(1) 12,274.30

22 VASLUI COMUNA ȘTEFAN CEL 
MARE 2882 541,439 12/06/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național „Sistem integrat de alimentare 
cu apă, rețele de canalizare și stație de 
epurare în satul Mărășeni, com. Ștefan 
cel Mare, jud. Vaslui” / AFM, contract 
nr.26/N/30.12.2013

641,340.00 10 436,048.00 641,340.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 89,539.48

23 VASLUI COMUNA ȘTEFAN CEL 
MARE 2883 541,440 12/06/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Dotare centru cultural 
Ștefan cel Mare, jud. Vaslui”

78,094.00 1 exceptat 78,094.00 art.XII 
alin.(1) 40,531.34
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24 CARAȘ-SEVERIN COMUNA BERZASCA 2884 541,443 12/06/2015

cofinanțare proiecte finanțate din 
programe naționale:
1.Programul național de îmbunătățire a 
calității mediului prin realizarea de 
spații verzi în localități, proiect 
„Înființare spații verzi în sat Liubcova, 
com. Berzasca”, contract AFM 
nr.630/N/07.10.2011
2.Modernizarea satului românesc, 
proiect „Modernizare drum comunal DC 
47, Cozla-Bigar, com. Berzasca, jud. 
Caraș-Severin”, contract MDRAP 
nr.3665/04.07.2014

461,605.00 10 499,562.00 461,605.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 64,446.15

25 CARAȘ-SEVERIN COMUNA BERZASCA 2885 541,444 12/06/2015

finanțare cheltuieli eligibile, proiecte 
FEN:
1.„Îmbunătățirea rețelei de drumuri de 
interes local; alimentare cu apă - Bigar; 
înființare și dotare centru de zi pentru 
bătrâni – Bigar; dotare cămin cultural 
Berzasca și achiziție utilaje pentru 
serviciul de gospodărie comunală 
Berzasca, jud. Caraș-Severin”
2.„Achiziție echipament pentru 
vidanjare în com. Berzasca, jud. Caraș-
Severin”
3.„Achiziția unui microbuz pentru 
asigurarea transportului public pentru 
comunitatea locală din comuna 
Berzasca, jud. Caraș-Severin”

578,679.00 10 exceptat 578,679.00 art.XII 
alin.(1) 80,791.25

26 TIMIȘ COMUNA COMLOȘU MARE 2887 541,482 15/06/2015

prefinanțare proiect FEN, inclusiv 
pentru cheltuieli neeligibile asociate 
proiectului „Amenajare drumuri agricole 
în comuna Comloșu Mare, jud. Timiș”

2,081,193.00 15 exceptat 2,081,193.00 art.XII 
alin.(1) 223,823.92

27 IALOMIȚA COMUNA CIULNIȚA 2892 541,616 17/06/2015

cofinanțare proiect finanțat din program 
național „Programul vizând protecția 
resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, stații de tratare, 
canalizare și stații de epurare”, 
proiectul „Rețele de canalizare și stații 
de epurare din localitățile Ciulnița și Ion 
Ghica, com. Ciulni ța, jud. Ialomița” / 
AFM, contract nr.263/07.05.2012

526,232.00 10 633,047.00 526,232.00 art.XII 
alin.(2) lit.b) 73,468.96
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28 BACĂU COMUNA DĂMIENEȘTI 2899 541,718 19/06/2015

cofinanțare proiect FEN „Reabilitare, 
amenajare și dotare centru de îngrijire 
și asistență socio-medicală pentru 
persoane vârstnice în comuna 
Dămienești, jud. Bacău”

2,018,482.00 15 exceptat 2,018,482.00 art.XII 
alin.(1) 217,079.65

NOTĂ: În cazul Comunei Halmeu care a solicitat împrumut pentru prefinan țarea unui proiect FEN, valoarea prefinanțării nu a fost confirmată ca atare de către AM, dar în Notificarea emisă de aceasta se regăsesc precizări suplimentare din care rezultă 
că suma respectivă reprezintă valoarea rămasă de plată, fără a se menționa natura obligației de plată (prefinanțare și/sau cofinanțare). 
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