COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 26 noiembrie 2015, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1130, 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. (2)-(31) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar, pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, 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. Valoarea de maximum 100 milioane lei s-a aplicat până la data de 15 noiembrie 2015. 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:
Trageri
autorizate
(mil.lei) 3)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
495,08
1.200,00
704,92
1.107,92
2015
1.200,00
1.200,00
384,28
2016
1.200,00
1.200,00
65,18
2017
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 182/2014 și Hotărârea Guvernului nr. 250/2015;

92,08
815,72
1.134,82

92,33
32,02
5,43

Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 3)
198,53

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 3)
(mil.lei) 2)
751,18
1.824,41
45,55

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 4,45
lei/euro şi 3,97 lei/dolar, conform prognozei preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 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 preliminare de toamnă 2015 (17 septembrie 2015), elaborată de CNP.
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II. Analiza următoarelor cereri 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:

Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială
COMUNA
ROMÂNAȘI
JUDEȚUL SĂLAJ
Românași nr. 30.
Tel.: 0260 - 624 120
Fax: 0260 - 624 025
primariaromanasi@
yahoo.com
ORAȘUL
COMĂNEȘTI
JUDEŢUL BACĂU
Str. Ciobănuș nr. 2.
Tel.: 0234 - 374 272
Fax: 0234 - 374 278
contabilitate@
primaria
comanesti.ro
www.primaria
comanesti.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Reabilitare
infrastructură în
comuna Românași,
jud. Sălaj
Dezvoltare locală în
comuna Românași,
jud. Sălaj
PNDR
Reabilitarea,
reamenajarea,
modernizarea și
dotarea
Ambulatoriului
Integrat al Spitalului
Orășenesc „Ioan
Lascăr” din orașul
Comănești, jud.
Bacău
POR
TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

3230/545412/
22.09.2015

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator

OTP BANK

EUR

RON

0,00

728.000
trageri în
2015

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

1 lună

1 lună

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4,25%

UniCredit
Țiriac Bank

0,00

15.000.000
trageri în
2015

0,00

15.728.000
trageri în
2015
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NU

com.acordare: 1% flat

ROBOR6M
3416/548093/
16.11.2015

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

5 luni

1 lună

com.admin.: 0,75% flat
com.restruct.: 2%
com.neîndeplinire
condiții contractuale:
2%

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 6.000.000 lei,
cofinanțare și chelt.
neeligibile proiect
FEN OUG nr.
2/2015, 2015, 3 ani

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut 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, cu modificările și
completările ulterioare:

Denumire
județ

HARGHITA

Denumire
unitate
administrativteritorială

COMUNA
PĂULENI
CIUC

Nr.
Registru
cereri
adresate
CAÎL

3308

Nr.
înregistrare
cerere la
MFP DGTDP /
completări

545.944

Dată
înregistrare
cerere la
MFPDGTDP

Destinație împrumut

05.10.2015
16.11.2015

asigurare cheltuieli neeligibile
asociate proiectului FEN
„Modernizarea străzilor din
localitățile Păuleni, Delnița,
Șoimeni; construire grădiniță
cu program scurt în satul
Delnița, comuna Păuleni Ciuc;
extindere casă de cultură, sat
Delnița, comuna Păuleni Ciuc;
extindere casă de cultură, sat
Păuleni, comuna Păuleni Ciuc”

Valoare
maximă
împrumut,
cf. Cerere

865.130

Perioada
de
ramburs
are
(în ani)

15

Sumă
anuală
minimă,
cf. art.5
din HG
nr.234/
2015

exceptat

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

865.130

Temeiul
legal

art.XII
alin.(1)

Sumă anuală
maximă, cf.
propunerii
valorii
împrumutului
supus
autorizării

93.519,71

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. IV din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, prezentate în Anexa 1.
V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri aprobate prin Legea nr. 182/2014 și HG nr. 250/2015, fie sunt destinate finanțării de proiecte care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexa 2.
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VI. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor aprobate
prin Legea nr. 184/2014 și HG nr. 250/2015, cuprinse în tabelul următor:

Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

ORAȘUL BUHUȘI
JUDEŢUL BACĂU
Str. Republicii nr. 5,
CP 605100.
Tel.: 0234 - 261 220
Fax: 0372 - 897 995
primariabuhusi@
yahoo.com
www.primaria
buhusi.ro

Lucrări în curs de
execuție:
Extinderea și
reabilitarea
infrastructurii de apă
și apă uzată în
județul Bacău POS
Mediu (1.671.121,61
lei, trageri în 2015)
Reabilitare și
modernizare str. A.I.
Cuza, oraș Buhuși,
județul Bacău
Lucrări noi:
Reabilitare și
modernizare str.
Văioaga, Mircea
Voievod, Vasile
Alecsandri, oraș
Buhuși, jud. Bacău
Modernizare str.
Tineretului, Bodești,
Casa de apă, oraș
Buhuși, jud. Bacău
Modernizarea
infrastructurii rutiere
de interes local, oraș
Buhuși, OB1
Tineretului – Lețcana
L=0,914 km

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M +
4,4%
14.000.000
din care
1.671.121,61

pentru
proiect FEN
3396/547167/
28.10.2015

CEC BANK

0,00

trageri în:
2015:
3.000.000
din care
1.671.121,61

pentru
proiect FEN
2016:
11.000.000

pagina 4 din 15

24 luni

120 luni

com.analiză:
3.000 lei
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.gestiune:
0,08%
com.acordare:
25.000 lei
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,5%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR6M +
5,25%

2

COMUNA PUTNA
JUDEŢUL
SUCEAVA
Str. Principală nr.
252A.
Tel./Fax:
0230 – 414 102
primariaputna@
gmail.com

Reconstruire cămin
cultural, sat Gura
Putnei, comuna
Putna, jud. Suceava

3397/547168/
28.10.2015
completări
19.11.2015

CEC BANK

0,00

420.000
trageri în:
2015:
270.000
2016:
150.000

14.420.000
din care
1.671.121,61

TOTAL

0,00

proiect FEN
trageri în:
2015:
3.270.000
din care
1.671.121,61

proiect FEN
2016:
11.150.000
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6 luni

54 luni

com.analiză:
0,5%
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.gestiune:
0,08%
com.acordare:
0,5% flat
com.neutiliz.:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reanaliză:
0,5%
com.
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

2 finanţări
rambursabile:
1.RCI Leasing
România IFN:
14.954 EUR,
achiziție mijloc
transport, 2014, 5
ani
2.MFP: 85.000 lei,
chelt. neeligibile
proiect FEN OUG
nr. 2/2015, 2015,
3 ani

VII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
1. JUDEŢUL IALOMIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.3504/19.02.2014, Judeţul Ialomiţa a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
30.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes județean. În baza acestei hotărâri, Județul Ialomița a încheiat
cu CEC Bank S.A. contractul de credit nr. RQ14021670679553 din data de 27.02.2014, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.9543/06.11.2015, Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoştinţa CAÎL că, având în vedere stadiul lucrărilor de
construcții și luând în calcul că urmează perioada de iarnă improprie acestora, renunță la ultima tragere programată în data de 16.11.2015,
în cuantum de 3.501.000 lei, modificând astfel valoarea contractului de credit nr. RQ14021670679553 din data de 27.02.2014, cu
modificările și completările ulterioare, de la 30.000.000 lei la 26.499.000 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Ialomița a prezentat următoarele documente:
- proiectul actului adițional nr.7 la contractul de credit nr.RQ14021670679553 din data de 27.02.2014;
- Dispoziția nr.111/19.05.2015 a Consiliului Județean Ialomița privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii
controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița.
2. ORAȘUL SEINI, JUDEŢUL MARAMUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr.3435/21.01.2014, Oraşul Seini a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 2.000.000 lei,
pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr.12177/20.11.2015, Primăria Orașului Seini aduce la cunoștința CAÎL că lucrările aferente proiectelor „Extindere rețea de
alimentare cu apă în orașul Seini – str. Roșiori și străzile adiacente” și „Alimentare cu apă și canalizare, ape uzate menajere în loc. Viile
Apei, județul Maramureș” au fost finalizate, fapt pentru care Consiliul Local a decis, prin Hotărârea nr.77/19.11.2015, redistribuirea sumelor
astfel:
- „Alimentare cu apă şi canalizare ape uzate menajere în localitatea Viile Apei, judeţul Maramureş”: suma de 1.236.115,71 lei;
- „Modernizare străzi Locul Târgului, Cloșca și Cireșilor”: suma de 287.933,53 lei;
- „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, oraș Seini”: suma de 475.950,76 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Oraşului Seini a prezentat Hotărârea Consiliului Local nr.77/19.11.2015 privind
aprobarea modificării destinației creditului de la CEC-Bank.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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3. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
În baza Hotărârii CAÎL nr.4622/20.10.2015, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de
100.000.000 lei, de la BRD–GSG SA, destinată realizării unor obiective de investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 14187/17.11.2015, Primăria Sectorului 3 aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr. 250/30.10.2015 privind
modificarea anexei la HCLS3 nr. 230/2014 referitoare la Contractul de credit nr. 249/8130/2015 (13441/28.10.2015), 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 acesteia pentru realizarea unor obiective noi de investiții, rezultând următoarele valori:
•
86.745.514 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică blocuri (valoare inițială diminuată cu suma de 13.254.486 lei);
•
7.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XX (Str. L. Rebreanu – Str. Lunca Bradului – Al. Lunca
Mureșului – Al. Rotundă – Str. Rotundă – Str. Firidei – Bdul C. Ressu);
•
3.500.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XII (Str. Th. Palladi – Drum între Tarlale Dr. Gura Racului –
Dr. Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918);
•
500.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XII (Bdul Basarabia – Str. C. Libertății – Str. Baba Novac – Str.
C Brâncuși – Bdul N. Grigorescu);
•
1.000.000 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XII (Str. L. Rebreanu - Bdul 1 Decembrie 1918 – Str.
Postăvarul – Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Burdujeni – Str. I. Agârbiceanu);
•
131.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Adrian Cârstea Bl. 34 – Punct Termic;
•
552.486 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Gh. Petrașcu X C. Libertății;
•
571.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Timpuri Noi – Mircea Vodă X N. Traian și zone în
exteriorul parcului.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
4. SECTORUL 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 de interes local.
Cu Notificarea nr. 13.909/10.11.2015, Primăria Sectorului 3 aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea nr. 229/30.10.2015 privind
modificarea anexei la HCLS3 nr. 207/30.09.2015 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 a două obiective de investiţii și
realocarea acestora pentru realizarea unui alt obiectiv de investiții, rezultând următoarele valori:
•
209.933.250,72 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică blocuri de locuinţă;
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•
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);
•
1.609.582,83 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier Str. Argonului;
•
2.584.931,99 lei pentru obiectivul de investiții Sistematizare pe verticală (valoare inițială diminuată cu suma de 1.192.550 lei);
•
1.998.228,95 lei pentru obiectivul de investiții Şcoala gimnazială nr. 195 – Extindere;
•
504.516 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de montare sistem aspersie în vederea irigații spațiilor verzi din sector 3;
•
13.384.451,87 lei pentru obiectivul de investiții Consolidare, restaurare și conversie funcțională Școala nr. 80;
•
543.000 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier Str. Ilioara (între nr. 41 și Str. Malva - valoare inițială diminuată cu
suma de 5.180 lei);
•
2.512.770 lei pentru obiectivul de investiții Conversie funcțională Corp C7 – Liceul Teoretic Decebal (valoare inițială majorată cu
suma de 1.197.730 lei).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
5. SECTORUL 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 realizării unor investiții publice de interes local din sectorul 3, conform Contractului de credit nr.
10452/03.10.2014 (14917/2014) încheiat cu ING Bank.
Cu Notificarea nr. 14186/17.11.2015, Primăria Sectorului 3 aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr.
230/30.10.2015 a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă
în valoare de 100.000.000 lei, astfel cum a fost aprobată prin HCL nr. 208/30.09.2015. 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: 3.117.930,37 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;
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- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 80: 336.250 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 82: 658.070 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 86: 184.760 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: 2.757.360,35 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: 531.550,80 lei;
- 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: 15.434.451,90 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: 192.222,46 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 729.607,08 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 620.810,13 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 622.297,82 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 100.860,26 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 173.354,41 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 160.895,68 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 492.761,60 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 249.730,61 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 962.229,63 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială Mexic (fosta nr. 22): 174.961,32 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Mexic (fosta nr. 22): 655.863,92 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu: 4.990,94 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Superioară Comercială N. Kretzulescu: 5.000 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 – Școala gimnazială nr. 47: 191.740 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Decebal: 259.720 lei;
- Modernizare instalație de iluminat parc Titan Sector 3: 517.690 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Colegiul tehnic Th. Pallady: 1.206.580 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Liceul teoretic Dante: 848.760 lei;
pagina 9 din 15

- Amenajare sistem de irigații perimetral lacului din parcurile Al. I. Cuza și Titan: 693.310lei;
- 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: 1.000.000 lei;
- Construire complex sportiv cu bazin de înot și sala de sport la Școala gimnazială nr. 195: 3.000.000 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare, extindere imobil str. M. Pazon nr. 2: 1.700.000 lei;
- Modernizare loc joacă Agatha Bârsescu – Bl. V27: 202.528 lei;
- Modernizare loc joacă Cărbunești – Bl. V15: 85.600 lei;
- Modernizare loc joacă Calea Vitan X Metalului: 198.430 lei;
- Modernizare loc joacă Fl. Ciungan – Bl. 36XBl. 37: 155.324 lei;
- Modernizare loc joacă Rarău - Bl. V69 spate bloc: 158.754 lei;
- Modernizare loc joacă Aleea Rm. Sărat – Bl. V19: 99.270 lei;
- Modernizare loc joacă Panait Cerna – Bl. M57: 181.380 lei;
- Modernizare loc joacă Rm. Vâlcea– Bl. 4XC. Ressu spate bloc: 64.652 lei;
- Modernizare loc joacă Ștefan St. Nicolau intre Bl. G11 - O1: 306.860 lei;
- Modernizare loc joacă Vlaicu VodăXZizin – Bl. 81C: 131.002 lei;
- Modernizare loc joacă Baba Novac – Bl. 24B: 169.036 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Blăjel Bl. V3: 107.800 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Agatha Bârsescu – Bl. V25: 119.610 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Agricultori – Bl. B1: 318.268 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc C. Călărași x Delea Nouă: 192.070 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 58: 233.140 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 55: 511.542 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 57: 234.900 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Câmpia Libertății X Doicești: 281.460 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 B-I: 137.380 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 AII:145.850 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu nr.1 X Dristor IV 178.400 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Lăcrămioarei X N. Pascu: 189.400 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Liviu Rebreanu între Bl. 49 – 50A: 426.448 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Nedelcu Ion – Bl. C12: 143.230 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Parului X Complexului Bl. 59: 189.670 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Răcari X Călușarilor – Bl. 39: 176.350 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc St. S. Nicolau- Bl. S3: 188.760 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc St. Iosif – Bl. M51 x Panait Cerna: 453.192 lei;
- Modernizare miniparc Banu Udrea Bl. 3 lateral/spate: 156.990 lei;
- Modernizare miniparc Veverița: 152.840 lei;
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- Amenajare peisagistică, piața urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac – C-tin
Brâncuși), amenajare terasamente, sistematizare pe verticală: 3.197.453,43 lei;
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE – Bl. L 14: 82.655,38 lei;
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE x BJ. BISTRIȚA: 95.637 lei;
- Modernizare loc joacă GHE. TĂTĂRĂSCU – POL. GLOBULUI – Bl. P1: 180.649,02 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc C. BRÂNCUȘI – BL. D 16: 210.518,65 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc GHE. PETRAȘCU – BL.10: 258.135,57 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc J. STERIADY - OZANA: 541.704,41 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc TEXTILIȘTILOR – BL. MY 12: 250.368,81 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc V. GOLDIȘ – BL. M42 - M43: 295.231,13 lei;
- Modernizare loc joacă Str. Pădurea Craiului Bl. H3, B2: 263.190,15 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Str. Ilioara BL. M32A: 91.591,56 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM20: 124.205,03 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Bd. Th. Pallady, Bl. U28: 400.628,43 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Bd. C. Ressu – intre Bl. N1-N2: 329.753,54 lei;
- Modernizare loc joacă Octavian Goga – SPATE Bl. M 26: 247.050 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc EUFROSINA POPESCU SPATE BL. 37 A + B - III: 368.006,78 lei;
- Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M. Bravu – Baba Novac – Câmpia Libertății): 3.100.000 lei;
- Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M. Bravu – Basarabia - Câmpia Libertății): 1.800.000 lei;
- Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M. Bravu – Calea Vitan – Bdul Energeticienilor – Str. Fizicienilor): 3.650.000 lei;
- Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul între Tarlale – Drumul Gura Racului – Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie):
4.353.834,67 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Cinematograf Gloria: 1.700.000 lei;
- Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Calea Călărașilor – Bdul Corneliu Coposu
– Bdul I.C.Brătianu): 5.297.916,40 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Școala Gimnazială Al. I. Cuza (fosta nr. 199): 169.530 lei;
- Lucrări capitale de modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21): 110.000 lei;
- Conversie funcțională Corp C7 – Liceul Teoretic Decebal: 2.140.230 lei;
- Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Splaiul Unirii - Bdul I.C.Brătianu):
3.593.331,24 lei;
- Liceul teoretic Dante Alighieri – extindere spații educaționale: 5.000 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Ilioara, M31: 140.000 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Nicolae Grigorescu, bl. V 20: 380.000 lei;
- Amenajare spații verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie – Dr. Gura Crivățului – Dr. Gura Racului – Dr. Între Tarlale – Șos. Gării Cățelu – Șos.
Dudești Pantelimon – Bdul Basarabia): 264.829,54 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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6. MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE, JUDEŢUL COVASNA
În baza Hotărârii CAÎL nr. 1686/10.09.2010, Municipiul Sfântu Gheorghe a contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) o finanţare rambursabilă, în valoare de 12 milioane EUR, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes
local.
Cu Notificarea nr. 64139/06.11.2015, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe revine la Notificarea nr. 39217/10.07.2015, cu completările
ulterioare, prin care aducea la cunoştinţa CAÎL soldul finanţării rambursabile menţionate și că, din cauze neprevăzute la data aprobării listei
de investiții care a stat la baza autorizării contractării finanțării rambursabile menționate, Consiliul Local a aprobat modificarea listei de
investiții prin restructurarea acesteia și realocarea sumelor pe grupele mari de investiții prin Hotărârea nr. 236/03.09.2015. Această
hotărâre este motivul revenirii la Notificarea nr. 39217/10.07.2015, întrucât Instituția Prefectului din Județul Covasna a atenționat Primăria
Municipiului Sfântu Gheorghe că HCL nr. 236/2015 pentru modificarea și completarea HCL nr. 116/2010 privind modificarea și completarea
HCL nr. 250/2009 cu privire la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu respectă prevederile legale ale art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă, republicată. Articolul menționat prevede că „dispozițiile de modificare și de completare se încorporează, de la data intrării lor în
vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta. Intervențiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate
tot la actul de bază.” Ca atare, Instituția Prefectului a solicitat Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe intrarea în legalitate în ceea
ce privește HCL nr. 236/2015, care a adoptat HCL nr. 275/19.10.2015 pentru modificarea și completarea HCL HCL nr. 250/2009 cu privire
la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe în valoare de 12.000.000 euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare – BERD, cu modificările și completările ulterioare, în care au fost preluate toate modificările aduse listei obiectivelor de investiții
pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă și prin care a fost abrogată HCL nr. 236/2015.
Lista de investiții modificată, care a stat și la baza Notificării nr. 39217/10.07.2015, constă în faptul că lucrările de modernizare ale străzilor,
trotuarelor și parcărilor au fost grupate cu reabilitarea iluminatului public care se face pe aceleași străzi, trotuare și parcări și că s-a
renunțat la unele obiective de investiții, situația finală a repartizării sumelor din finanțarea rambursabilă contractată de la BERD fiind
următoarea:
- Modernizarea străzilor și a iluminatului public din străzile: Körösi Csoma Sándor, Bisericii, Oltului cu ramificația aferentă, Șoimului, Gábor
Áron, Castanilor, Primăverii, Lalelei, 1 Mai, Cânepei, Örkö, Digului, Malomgát, Orbán Balász, Irinyi János, Debren, Bartalis Ferencz,
Câmpului, Ceferiștilor, Rozelor, Soarelui, Jókai Mór – 8.000.000 EUR;
- Modernizarea trotuarelor și a iluminatului public din: str. Nicolae Iorga, b-dul Gen. Grigore Bălan, str. 1 Decembrie 1918, str. Gróf Mikó
Imre, str. Stadionului, str. Vasile Goldiș – 1.700.000 EUR;
- Reabilitarea iluminatului public din: Cartierul Simeria și cartierul Oltul, str. Puskás Tivadar, str. Narciselor, str. Daliei – 600.000 EUR;
- Amenajare piste pentru bicicliști: pe digul de pe malul Oltului – 500.000 EUR;
- Amenajare parcări și reabilitare iluminat public din: str. Libertății nr. 9, str. Ciucului nr. 48, str. Oltului, str. Nicolae Iorga nr. 34, Pescarilor
bloc Nefamiliști, b-dul Gen. Grigore Bălan bl. 36, str. Sălciilor bl. 31, str. Podului bl. 49, str. 1 Decembrie 1918 bl. 1, str. Nuferilor bl. 21, str.
Lăcrimioarei bl. 41 – 42, str. Păiș David – lângă statuie, str. Căminului bl. 34, str. Remulus Cioflec bl. 7, str. Sporturilor – în fața ștrandului,
str. Stadionului – în fața bazei sportive - 1.200.000 EUR.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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7. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEŢUL PRAHOVA
Prin Hotărârile CAÎL nr. 3791/05.11.2014 și nr. 4121/08.06.2015 a fost avizată contractarea a două finanţări rambursabile, prima în valoare
de 54.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operațional Regional 2007-2013, și a doua în
valoare de 25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local – proiectul „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de
funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.1 A”. În baza hotărârilor CAÎL, Municipiul Ploiești a încheiat cu CEC Bank SA, contractul linie de credit nr.
RQ14091260716289/08.09.2014, în valoare de 79.000.000 lei.
Cu Notificarea nr.021548/05.11.2015, cu completările ulterioare, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL
nr.376/30.11.2015 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2015. Prin adoptarea acestei hotărâri, la
art.4, a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015, finanţate din creditul sus-menţionat, prin redistribuirea
sumelor neutilizate între aceleași obiective de investiții, valoarea împrumutului autorizat rămânând neschimbată. Prin urmare, a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții, după cum urmează:
•
se redistribuie suma de 25.000 mii lei de la obiectivul de investiții „Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire
Piața Eroilor, nr.1 A” , deoarece obiectivul nu se mai realizează;
•
se redistribuie suma de 1.000 mii lei de la obiectivul de investiții „Cresterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de
semnalizare și automatizare -etapa I: Bucla Nord - Intersecție Republicii”, deoarece lucrările sunt finalizate;
•
se redistribuie suma de 1.500 mii lei de la obiectivul de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de
semnalizare și automatizare – etapa I”;
•
se redistribuie suma de 1.200 mii lei de la obiectivul de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului
tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de
semnalizare și automatizare – etapa II“ ;
•
se majorează cu suma de 5.200 mii lei valoarea pentru obiectivul de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin
reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material
rulant, elemente de semnalizare și automatizare – etapa II: Intersecție Republicii – Bucla Vest” ;
•
se majorează cu suma de 3.650 mii lei valoarea pentru obiectivul de investiții „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială
Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”;
•
se majorează cu suma de 10.450 mii lei valoarea pentru obiectivul de investiții „Realizarea parcului municipal Ploiești-Vest, inclusiv
a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice – Centru de excelență în afaceri pentru tinerii întreprinzători”;
•
se majorează cu suma de 9.400 mii lei valoarea pentru obiectivul de investiții „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului
din Ploiești”.
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8. ORAȘUL CERNAVODĂ, JUDEŢUL 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.32586/02.11.2015, Primăria Orașului Cernavodă aduce la cunoştinţa CAÎL că au fost adoptate HCL nr.182/27.07.2015
privind modificarea Anexei nr.1 la HCL 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 și HCL nr.256/26.10.2015 privind modificarea 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 aprobată prin HCL
182/27.07.2015. Prin adoptarea acestor hotărâri, au fost aprobate modificări în lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul
contractat de la BCR SA. Prin urmare, structura aprobată a listei obiectivelor de investiții este următoarea:
• Circuite secundare și punctele termice aferente extinderii rețelei de termoficare; Etapa I-PT7, PT35, PT43, PT46 Cernavodă, în
valoare de 1.530.957 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, în valoare de 271.470 lei;
• Reabilitări rețele termice și puncte termice, în valoare de 1.000.000 lei;
• Racordarea la magistrala de termoficare urbană a punctului PT 7, în valoare de 27.817 lei;
• Racordarea la magistrala de termoficare urbană a punctelor termice PT 43-PT 46 oraș Cernavodă, în valoare de 295.358 lei;
• Racordarea la magistrala de termoficare urbană a punctelor termice PT 35-PT 45, inclusiv mărirea capacității de transport pe
tronson 119-217 oraș Cernavodă, în valoare de 1.874.398 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
9. COMUNA CUMPĂNA, JUDEŢUL CONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.2547/21.01.2013 a fost avizată contractarea de către Comuna Cumpăna a unei finanţări rambursabile, în valoare
de 3.500.000 lei, pentru realizarea investiţiei publice de interes local „Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare,
prima înfiinţare centru de îngrijire copii - tip after school, renovare şi modernizare cămin cultural, Comuna Cumpăna, Judeţul Constanţa”,
derulată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Cu Notificarea nr.10915/02.11.2015, Primăria Comunei Cumpăna aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr.71/24.06.2015
privind reeșalonarea ultimei rate rămasă de achitat din contractul de împrumut nr.RQ13041644622311/ 29.04.2013, prin care a fost
aprobată reeșalonarea ultimei rate în sumă de 1.500.000 lei, rămasă de achitat din contractul de credit încheiat cu CEC Bank SA, pe o
perioadă de 12 luni. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei Cumpăna a prezentat următoarele documente:
• HCL nr.71/24.06.2015 privind reeșalonarea ultimei rate rămasă de achitat din contractul de împrumut
nr.RQ13041644622311/29.04.2013;
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• proiectul de act adițional nr.1 la Contractul de credit nr. RQ13041644622311/29.04.2013. Conform prevederilor stipulate în
acest proiect de act adițional, facilitatea de credit se restructurează, prin repunerea pe curent a sumei de 1.500.000 lei, iar
durata finanțării rambursabile va fi de 39 luni, până la data de 30.06.2016.
10. JUDEŢUL COVASNA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 2503/07.12.2012 a fost avizată contractarea de către Judeţul Covasna a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană, respectiv:
• „Reabilitarea spitalului judeţean de urgenţă Dr.Fogolyan Kristof-Sf. Gheorghe”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi
• „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Covasna”, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”.
În baza acestei hotărâri, Consiliul Judeţean Covasna a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiţii nr.RQ1213697578681/
27.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.9969/15.10.2015, completată cu nr.10806/04.11.2015, Consiliul Judeţean Covasna aduce la cunoștința CAÎL că a fost
adoptată HCJ nr.127/18.09.2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.149/2011 privind aprobarea
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei
obiectivelor de investiții, prin renunțarea la finanțare a obiectivelor mai sus menționate și introducerea a două noi obiective, și anume:
• Modernizare DJ 121A Leț-Moacșa km 22+550-km 28+460, DN 13E-DN11, în valoare de 10.000.000 lei;
• Modernizare DJ 112 de la km 10+100 până la km 18+500 (lim. Județ Brașov - lim. UAT Sfântu Gheorghe), în valoare de
5.000.000 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Judeţean Covasna a prezentat următoarele documente:
• HCJ nr.127/18.09.2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr.149/2011 privind aprobarea
contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 15.000.000 lei;
• proiectul de act adiţional nr. RQ12103697578681/B la Contractul de credit de investiţii nr.RQ1213697578681/27.12.2012 încheiat
cu CEC Bank SA, precum și un grafic estimativ de rambursare a finanțării rambursabile, în care sunt estimate trageri în anul 2016
în valoare de 15.000.000 lei;
• Anexa 1.3 la Norme şi proceduri - Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Judeţului Covasna, 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 Judeţului Covasna, întocmită în conformitate cu
prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
• Anexa nr.1.6 la Norme şi proceduri - Situația stingerii plăților restante ale bugetului local la finele anului precedent până la data
de 04.11.2015, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
VIII. Diverse
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