COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 01noiembrie 2019, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2019 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2019 – 2021:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, cu modificările aduse prin art. 28 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, în anul 2019, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 milioane lei.
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, finanțările
rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate
proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021,
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 2019,
2020 și 2021.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2019 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

Trageri
reautorizate în
anul 2019
2)
(mil. lei)

0,00
100,00
1.700,00
232,00
1.600,00
282,80
1.468,00
1.600,00
2019
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
1.200,00
2020
1.200,00
1.200,00
481,91
59,84
718,09
2021
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;
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Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
852,04
1.208,00
597,49
168,81

2)

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2019
(4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar), 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) și 2021 (4,69 lei/euro, 4,15 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

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:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

1

COMUNA
MÂNZĂLEȘTI
JUDEȚUL BUZĂU
Tel.: 0238 - 509 512
Fax: 0238 - 509 508
primaria_minzalesti@
yahoo.com
www.primaria
minzalesti.ro

Reabilitare drum
comunal nr. 168, Beslii
(DJ 203 K) - Valea
Cotoarei, L=4,00 km,
comuna Mânzălești, jud.
Buzău
PNDR

2

COMUNA
CALAFINDEȘTI
JUDEȚUL SUCEAVA
Tel./Fax:
0230 - 281 290
primariacalafindesti@
yahoo.com
www.comuna
calafindesti.ro

Modernizarea rețelei de
iluminat public în
comuna Calafindești,
jud. Suceava
PNDR

Data
depunerii
documentaţiei

4329/592093/
07.10.2019
completări
592521/
17.10.2019

4331/592150/
08.10.2019

Finanţator

CEC
Bank

CEC
Bank

EUR

0,00

0,00
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RON

900.000
trageri în
2019

350.000
trageri în
2019

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

11
luni

5 luni

Perioada
de
rambursare

1 lună

1 lună

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 4,75%
com.analiză: 0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
ROBOR3M + 3,25%
com.analiză: 1.750
lei (0,5%), flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

NU

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank: 1.879.978
lei, proiect FEN,
2013, 8 ani (4 luni
grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

3

COMUNA FÂNTÂNA
MARE
JUDEȚUL SUCEAVA
Tel.: 0230 - 543 280
Fax: 0230 - 543 270
primaria_fantana_
mare@yahoo.com
www.comunafanta
namare.ro

Modernizare drumuri de
interes local în lungime
de 5,74 km în comuna
Fântâna Mare, jud.
Suceava
PNDR

4335/592520/
17.10.2019
completări
592633/
22.10.2019

4

COMUNA VĂRGATA
JUDEȚUL MUREȘ
Sat Vărgata nr. 32, CP
547625.
Tel.: 0265 - 588 112
Fax: 0265 - 588 016
vargata@cjmures.ro
www.vargata.ro

Sistem de supraveghere
video în Comuna
Vărgata, jud. Mureș
Modernizarea Căminelor
Culturale din satele
Mitrești, Vadu și
Grîușorul, comuna
Vărgata, jud. Mureș
PNDR

4337/592632/
22.10.2019
completări
592905/
31.10.2019

TOTAL

Finanţator

CEC
Bank

BCR

EUR

RON

0,00

712.000
trageri în
2019

0,00

1.293.119
trageri în:
2019:
500.000
2020:
793.119

0

3.255.119
trageri în:
2019:
2.462.000
2020:
793.119
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

4 luni

12
luni

Rata dobânzii

Comisioane

14 luni

ROBOR3M + 3,25%
com.analiză: 0,5%
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
com. rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

108
luni

ROBOR3M + 3,5%
com.acordare:
0,75% flat
com.ramb.anticip.:
2%, în cazul refin.
de la alte bănci

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

NU

o finanţare
rambursabilă
directă:
MFP: 120.000 lei,
proiect FEN - OUG
27/2017, 2017, 4 ani

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr.
925/2018,cuprinse în Anexă.
IV. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului
nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:

Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA SCHITU
JUDEŢUL GIURGIU
Str. Șoseaua
Giurgiului, nr. 43.
Tel.: 0246 - 276 219
clschitugr@yahoo.com
primariaschitu@
primariaschitugr.ro

COMUNA BĂLILEȘTI
JUDEȚUL ARGEȘ
Str. Principală nr. 169.
Tel./Fax: 0248 - 562
080
primarie@balilesti.cjar
ges.ro
primaria_balilesti@yah
oo.com

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Achiziție buldoexcavator
(tractor multifuncțional)
leasing financiar

4264/589068/
02.07.2019
completări
592292/
11.10.2019,
592830/
29.10.2019,59
2906/
31.10.2019

Realizarea unor centrale
electrice fotovoltaice de
60 kwp conectate la
rețeaua publică de
energie electrică, prin
utilizarea energiei solare
ca resursă energetică și
modernizarea
iluminatului public în
comuna Bălilești

4330/592149/
08.10.2019

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
USD

OTP
Leasing
IFN SA

Fondul
Român
pentru
Eficiența
Energiei

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

120.717
trageri
în 2020
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trageri în
2019

0,00

-

12
luni

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

Perioada de
rambursare

Comisioane

48 luni

7,48%
com.manag.:
2,25%
com.admin.:
0,06%
com.ramb.anti
cip.: 2%

NU

72 luni

LIBOR3M +
5,3%
com.monit.:
0,5%
com.ramb. în
avans: 2%
com.neefectuare trageri:
1,5%
com.reanaliză
dosar la
solicitarea
beneficiarului:
0,2%

2 finanţări
rambursabile directe:
1.RCI Leasing
Romania: 51.140,33
lei, achiziție
autoutilitară Duster,
2017, 3 ani
2.CEC Bank: 275.000
lei, investiții publice,
2017, 3 ani (6 luni
graţie)

424.675,06

0,00

Rata dobânzii

Nr.
crt.

3

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA VĂRGATA
JUDEȚUL MUREȘ
Sat Vărgata nr. 32, CP
547625.
Tel.: 0265 - 588 112
Fax: 0265 - 588 016
vargata@cjmures.ro
www.vargata.ro

Construire și dotare
grădiniță cu program
prelungit în comuna
Vărgata
Construire școală
primară clasele I-IV din
localitatea Valea,
comuna Vărgata
Extinderea și reabilitarea
școlilor generale din
localitățile Vărgata,
Vadu, Grîușor, comuna
Vărgata

Data
depunerii
documentaţiei

4337/592632/
22.10.2019
completări
592905/
31.10.2019

Valoare finanţare
rambursabilă
Finanţator
USD

BCR

0,00

RON

634.730
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

18
luni

102 luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
3,5%
com.acordare:
0,75% flat
com.ramb.anti
cip.: 2%, în
cazul refin. de
la alte bănci

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

o finanţare
rambursabilă directă:
MFP: 120.000 lei,
proiect FEN - OUG
27/2017, 2017, 4 ani

1.059.405,
06

TOTAL

120.717
trageri
în 2020

trageri în:
2019:
424.675,06

2020:
634.730

V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 30.000.000 lei
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 19-85893/12.09.2019, Primăria Municipiului Deva aducela cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a
stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform HCL nr. 322/14.10.2019 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de
30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în aceasta a unui obiectiv nou de investiții și a redistribuirii
sumelor din finanțarea rambursabilă, după cum urmează:
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•

Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 649.581,44 lei;
Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 633.267,66 lei;
Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 305.686,66 lei;
Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 5.808.917,75 lei;
Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 122.743,29 lei;
Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 77.965,47 lei;
Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 52.153,05 lei;
Modernizare strada Alunului – 366.308,20 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 400.848,33 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 21.256,50 lei;
Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 479.231,40 lei;
Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 504.134,81 lei;
Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 283.868,62 lei;
Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 485.797,58 lei;
Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 270.363,39 lei;
Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 241.550,75 lei;
Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.000 lei;
Pod acces între incinta III și II Cetate Deva – 275.828,14 lei;
Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi în municipiul Deva – 78.371,29 lei;
Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru – 265.550,97 lei;
Amenajare scări Str. Parângului – 109.199,71 lei;
Modernizare drum acces la Capela - Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 147.457,48 lei;
Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci – 36.360 lei;
Amenajare parcare Aleea Păcii – 81.558,85 lei;
Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva – 100.906,50 lei;
Amenajare parcare Str. Salcâmilor – 131.292,89 lei;
Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 – 65.008,63 lei;
Reabilitare scări pe Al. Teilor – 270.241,20 lei;
Amenajare scări pe Al. Crișului – 266.596,80 lei;
Imobil format din teren cu construcție situat în municipiul Deva, Aleea Streiului nr. 24, având ca destinație Bloc cu locuințe sociale –
1.112.881 lei;
Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva – 433.430,42 lei;
Reamenajare parcare Aleea Pescarilor în zona blocului K4 – 250.000 lei;
Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la B-dul N. Bălcescu până la Dacia Service – 128.750 lei;
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Amenajare grup sanitar, zona Bejan din municipiul Deva – 220.104,87 lei;
Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter – 145.400 lei;
Amenajare trotuar Str. G. Enescu – Str. Progresului – 174.907,37 lei;
Amenajare trotuar Str. Pietroasa – 221.344,24 lei;
Amenajare trotuar Aleea Păcii, municipiul Deva – 116.914,85 lei;
Amenajare parcare Str. Gh. Doja, Bl. 13, municipiul Deva – 80.595,95 lei;
Amenajare parcare Aleea Romanilor, municipiul Deva – 87.008,14 lei;
Pistă atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva – 481.133,58 lei;
Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal Deva – 484.920,29 lei;
Amenajare platforme subterane de colectare selectivă deșeuri menajere – 8 locații – 390.000 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Haraului, din municipiul Deva – 80.562,20 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Brândușei, din municipiul Deva – 215.639,95 lei;
Amenajare parcări pe Aleea Crișului, municipiul Deva – 59.000 lei;
Modernizare drum de legătură între Str. Vulcan și Str. Coziei, din municipiul Deva – 356.000 lei;
Amenajare parcare Aleea Muncii Bl. D8 – 39.800 lei;
Amenajare parcare Aleea Crinilor Bl. E11 – 101.150 lei;
Amenajare parcare Aleea Poiana Narciselor Bl. 43 – 104.369,97 lei;
Amenajare parcare Str. Mihai Viteazu, Bl. 47 – 199.100 lei;
Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 244.640,70 lei;
Reabilitare Birouri Primăria Deva – 307.624,30 lei;
Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva –
refuncționalizarea Incintei I – 287.385 lei;
Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 zona cartier Grigorescu, str. Nicolae Grigorescu din municipiul Deva –
3.581.792,95 lei;
Achiziționare 12 autobuze - în regim second hand – 2.100.000 lei;
Achiziție imobil, compus din teren și construcții, înscris în C.F.nr. 76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva, str. Azaleelor prelungirea depozitelor, nr. 2 – 4, județul Hunedoara – 811.536,86 lei;
Introducere gaz metan în Barcea Mică – 60.000 lei;
Amenajare teren de sport la Casa Maghiară – 400.000 lei;
Amenajare capela mortuară în localitatea Cristur – 300.000 lei;
Casa mortuară Barcea Mică – 50.000 lei;
Amenajare casă mortuară Archia – 50.000 lei;
Reabilitare teren de sport Școala Cristur – 400.000 lei;
Modernizare str. Coziei – 863.806,34 lei;
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Modernizare str. Granitului – 235.700 lei;
Modernizare str. Cascadei – 250.000 lei;
Achiziționare autospecializată pentru ridicări și transport vehicule, în regim second hand – 209.000 lei;
Achiziționare echipament de marcaj rutier – 159.300 lei;
Achiziționare imobil teren înscris în C.F. nr. 69911 Deva, nr. cadastral 5932, în suprafață de 297 mp, situat în Deva, Calea Zarandului, în
zona Auchan, județul Hunedoara – 80.200 lei;
• Achiziționare imobile teren înscrise în C.F. nr. 68551, nr. cadastral 68551, respectiv în C.F. nr. 68552, nr. cadastral 68552, ambele situate în
Deva, strada Depozitelor nr. 41, județul Hunedoara – 585.953,66 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

•
•
•
•
•

2. ORAȘUL RECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘOARA
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5746/13.05.2019, Orașul Recaș a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 20.000.000 lei
de la Banca Comercială Română SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 15555/10.10.2019, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 63285/17.10.2019, Primăria Orașului
Recaș aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr. 252/26.09.2019 privind aprobarea realocării sumei de 4.240.828,76 lei din finanțarea
rambursabilă internă de 20.000.000 lei de la Banca Comercială Română S.A., precum și aprobarea modificării listei investițiilor publice de
interes local ce se vor finanța din împrumutul contracta de U.A.T.O. Recaș în anul 2019 s-au produs unele modificări în lista de investiții
pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă mai sus menționată. În urma Notificării sus-menționate, lista obiectivelor de
investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 20.000.000 lei, contractat în baza Hotărârii CAÎL nr. 5746/13.05.2019, sunt următoarele:
• Reabilitare străzi interioare în Sat Herneacova, Orașul Recaș, Județ Timiș: 5.613.411,33 lei;
• Lucrări de asfaltare străzi interioare în Sat Bazoș, Oraș Recaș – partea a 2-a: 3.369.188,81 lei;
• Lucrări de asfaltare străzi interioare în Sat Bazoș, Oraș Recaș – partea 1: 2.356.461,50 lei;
• Reabilitare străzi interioare în Sat Stanciova, Orașul Recaș, Județ Timiș: 2.248.034,40 lei;
• Reabilitare străzi interioare în Sat Petrovaselo, Orașul Recaș, Județ Timiș: 2.172.075,20 lei;
• Lucrări de reparații a suprastructurii străzii Vinului, Orașul Recaș, Județ Timiș: 520.434,60 lei;
• Lucrări de întreținere străzi asfaltate – str. George Coșbuc și str. Viei, Orașul Recaș, Județul Timiș: 525.718,20 lei;
• Modernizare străzi interioare în Orașul Recaș, Județul Timiș – str. Răchitei, str. Bujorilor, str. Rozelor și str. Văii: 516.189,96 lei;
• Servicii inteligente urbane prin standardde calitate omogenă în infrastructura publică pentru o mai înaltă eficiență energetică. BANAT
SMART, cod EMS RORS 36: 2.678.486 lei, proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin
Programul INTERREG IPA CBC România – Serbia.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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3. COMUNA AGIGEA, JUDEȚUL CONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5401/08.08.2018a fost avizată contractarea de către Comuna Agigea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
12.367.759,98 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale. În baza acestei
hotărâri, Comuna Agigea a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ18086846955389/24.08.2018, cu modificările și
completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.19342/15.10.2019, Comuna Agigea aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea HCL nr.280/27.09.2019 privind aprobarea
modificării Listei obiectivelor de investiții de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumutul local, prin care a fost aprobată modificarea
listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA. Având în vedere aceste modificări, structura listei de
investiții din anexa nr. 1 la HCL nr.280/2019, este următoarea:
•Amenajare străzi în comuna Agigea, județul Constanța: 3.500.000 lei;
•Rețea iluminat parcela A181, localitatea Agigea, județul Constanța: 1.161.760 lei;
•Modernizare străzi sat Lazu, comuna Agigea, județ Constanța-proiectare+execuție: 1.534.000 lei;
•Reparații capitale la trotuare str. N. Titulescu, tronson DN- stadion localitatea Agigea, județul Constanța: 1.248.015,15 lei;
•Modernizare străzi cartier Tabără din comuna Agigea, județul Constanța: 2.132.551,70 lei;
•Amenajare strada Nouă, comuna Agigea-proiectare și execuție: 423.673,15 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ
Prin Hotărârea CAÎL nr.5065/11.04.2017a fost avizată contractarea de către Municipiul Turda a unei finanţări rambursabile, în valoare totală de
62.567.074 lei,pentru refinanțare datorie publică locală și realizarea unor investiții publice de interes local.În baza acestei hotărâri, Municipiul
Turda a încheiat cu Eximbank SA, Contractul de credit nr.11-ACJ/13.04.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.21129/02.10.2019, completată cu nr.21900/10.10.2019, Primăria Municipiului Turda aduce la cunoștința CAÎL adoptarea
HCL nr.205/30.09.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Turda nr.85/11.04.2018 de
asigurare a finanțării proiectelor de investiții de interes local-până la 20.000.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
investiţii finanțate din împrumutul contractat de la Eximbank SA.Având în vedere modificările adoptate prin HCL nr.205/2019, structura listei de
investiții va fi următoarea:
• Refinanțare datorie publică localăîn valoare totală de 42.104.024,05 lei, decurgând din Contractul de credit
nr.RQ12014467532578/17.04.2012, încheiat cu CEC BANK SA și Creditul nr.100.698/09.12.2008, încheiat cu DEXIA CREDIT LOCAL;
• „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanțat din alte surse”, în valoare
de 332.341 lei;
• „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda-lot finanțat din creditul intern și alte surse”, în valoare de 9.363.750,86 lei;
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„Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor: Str. Basarabiei, Str. Bucovinei, Str. Nicolae Iorga și Str. Andrei Mureșanu din Municipiul
Turda”, în valoare de 28.319,96 lei;
• Reabilitare și modernizare infrastructură urbană în municipiul Turda-Cartier Oprișani 3A și 3B, în valoare de 10.275.588,18 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
•

5. JUDEȚUL ARAD
a)Prin Hotărârea CAÎL nr.4670/11.11.2015a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu Banca Comercială Româna SA contractul de credit nr.187/23.11.2015, cu
modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.21903/11.10.2019, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Arad
nr.255/29.08.2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca
Comercială Română SA și Județul Arad. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere
prevăzută în contractul de credit nr.187/23.11.2015, până la data de 31.12.2020.În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean
Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:
•Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 255/29.08.2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit
nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad;
•proiectul de act adiţional nr.5 la contractul de credit nr.187/23.11.2015 de la Banca Comercială Română SA.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
b)Prin Hotărârea CAÎL nr.4679/11.11.2015a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.350.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Judeţul Arad a încheiat cu Banca Comercială
Română SA contractul de credit nr.188/03.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.21905/11.10.2019, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.285/26.09.2019
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne/externe, în valoare de maxim 23.350.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii
perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.188/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad, prin
care a fost aprobată atât prelungirea perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.188/23.11.2015, până la data de 31.12.2020, cât
și modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA.Având în vedere modificările adoptate, structura
listei de investiții va fi următoarea:
• Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pâncota-Seleuș, în valoare de 630.000 lei;
• Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limită Județ Timiș-DJ 682 (Neudorf), în valoare de 2.168.000 lei;
• Modernizare DJ 709J km 84+600-91+700 Grăniceri-Pilu (DN 79A), în valoare de 257.000 lei,
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• Reabilitare DJ 794 km 4+200-21+400 și km 23+100-25+800, DN 79-Mișca-Apateu-Berechiu, în valoare de 10.295.000 lei.
De asemenea, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.285/26.09.2019 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.92/30.04.2015
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective
de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.188/23.11.2015 încheiat între
Banca Comercială Română SA și Județul Arad;
• proiectul de act adiţional nr.5 la contractul de credit nr.188/23.11.2015 de la Banca Comercială Română SA.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
c)Prin Hotărârea CAÎL nr.4671/11.11.2015a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
27.600.000 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, care beneficiază de
finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu BCR SA contractul de credit
nr.189/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.21904/11.10.2019, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Arad
nr.256/29.08.2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca
Comercială Română SA și Județul Arad, prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit
nr.189/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad, până la data de 31.12.2020.În vederea fundamentării acestei
solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 256/29.08.2019 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în contractul de credit
nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad;
• proiectul de act adiţional nr.5 la contractul de credit nr.189/23.11.2015 de la Banca Comercială Română SA.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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