
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 02 aprilie 2019, care se va desfăşura la sala 372, 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, în anul 2019, 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, 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
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare

(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2) 

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri

(% din limită)

Trageri
reautorizate în

anul 2019
(mil. lei) 2)

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

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2019 1.200,00         0,00 1.200,00 1.200,00     1.200,00       0,003)   100,00 -     75,34 593,20

2020 1.200,00 1.200,00        796,20    403,80     66,35  289,17

2021 1.200,00 1.200,00         45,65 1.154,35       3,80     2,73

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2018; 
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
(4,67 lei/euro, 4,03 lei/dolar), 2020 (4,62 lei/euro, 3,98 lei/dolar) și 2021 (4,60 lei/euro, 3,97 lei/dolar), conform prognozei de iarnă 2019 (30 ianuarie 2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză;
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3) Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2019 (4,67 lei/euro, 4,03 lei/dolar) față de cele luate
în considerare la autorizările emise în 2018 (4,62 lei/euro și 3,88 lei/dolar pentru anul 2019, conform prognozei de toamnă 2018 publicată de CNSP în 9 noiembrie 2018),
rezultă un deficit de 2,45 mil.lei.    

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

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

ORAȘUL URICANI
JUDEȚUL HUNE-

DOARA
Str. 1 Mai nr. 6.

Tel.: 0254 - 511 121
Fax: 0254 - 511 127

primariauricani@
gmail.com

www.orasuluricani.ro

Regenerare urbană în orașul 
Uricani, jud. Hunedoara
Eficientizarea energetică a 
blocurilor de locuințe situate 
pe str. 1 Decembrie și Aleea 
Trandafirilor, orașul Uricani, 
jud. Hunedoara
Eficientizarea energetică a 
blocurilor de locuințe situate 
pe str. 1 Mai, str. Revoluției și
str. Sterminos, orașul Uricani,
jud. Hunedoara
Regenerare urbană - fostul 
sediu administrativ E.M. 
Valea de Brazi
Eficiență energetică clădiri 
publice, orașul Uricani, jud. 
Hunedoara
POR

4202/585677/
21.03.2019

CEC 
Bank 0,00

4.305.680
trageri în:

2019:
1.884.000

2020:
2.215.845

2021:
205.835

36
luni

108
luni

ROBOR6M + 1,5%

com.analiză în regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7%

NU
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-nan-
ţator

Valoare
finanţare

rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii Finanţări rambursabile

aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

ORAȘUL SINAIA
JUDEȚUL PRAHO-

VA
Bd. Carol I nr. 46.

Tel.: 0244 - 311 788

Instalație de transport pe 
cablu tip Teleschi Lăptici

garantarea creditului în 
sumă de 1.326.912 lei, 
care va fi contractat de SC 
transport Urban Sinaia 
SRL

4155/594480/
17.12.2018
completări
594848/

27.12.2018,
583172/

09.01.2019

Banca 
Transil-
vania

0,00
663.456

trageri
în 2019

12
luni 60 luni

ROBOR1M + 
2%

com.acordare: 
0,75% flat
com.ramb. 
anticip.: 0,5% 
în cazul 
refinanțării de 
la altă bancă

4 finanţări rambursabile 
directe:
1.BEI: 553.967,97 EUR, 
subîmprumut SAMTID II, 
2006, 25 ani (6 ani graţie)
2.Alpha Bank: 8.145.000 lei, 
investiţii publice de interes 
local, 2007, 15 ani (2 ani 
graţie)
3.BRD-GSG: 1.190.135,92 
EUR, investiţii publice de 
interes local, 2012, 15 ani (2 
ani graţie) 
4.CEC Bank: 10.181.818,24 
lei, refinanțare datorie publică
locală, 2018, 12 ani (3 luni)
o garanție:
BANCPOST: 17.000.000 lei, 
investiții publice, garantat SC 
Transport Urban SRL, 2014, 
11 ani (2 ani grație)

IV. 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 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018, cuprinse în Anexa nr. 1. 

În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 13.02.2019  (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi  astfel de cereri).  Pe această listă figurează, la nr.  10, cererea
Comunei Cernica (județul Ilfov) pentru autorizarea efectuării de trageri în sumă de 4.334.679,47 lei din creditul contractat de la BCR SA pentru
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refinanțarea datoriei publice locale, care nu intră sub incidența plafonului de trageri conform prevederilor art. 3 alin. (2) – (3) din OUG nr.
14/2019.

V. Analiza următoarelor cereri 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 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

MUNICIPIUL CĂ-
LĂRAȘI  

JUDEȚUL CĂLĂ-
RAȘI

Str. București nr.
140A, CP 910058.   
Tel.: 0242 - 311 005
Fax: 0242 - 318 574
office@primaria ca-

larasi.ro
www.primaria cala-

rasi.ro

1.Modernizare străzi în 
cartierul Mircea Vodă, 
municipiul Călărași - 
11.405.000 lei
2.Rețea canalizare 
menajeră și pluvială cartier 
Măgureni, municipiul 
Călărași - 4.085.000 lei
3.Modernizare străzi cartier
Măgureni - 6.680.000 lei
4.Amenajare peisagistică și
modernizare b-dul N. 
Titulescu între str. Cornișei 
și str. Locomotivei - 7.130 
000 lei
5.Reabilitare și 
modernizare str. Grivița, 
municipiul Călărași, jud. 
Călărași - 10.310.000 lei
6.Rețea canalizare pluvială
str. Locomotivei - 
1.962.000 lei

4159/583018/
03.01.2019
completări
583303/

11.01.2019,
21.01.2019,

472018/
30.01.2019,
22.02.2019,

585920/
28.03.2019

CEC 
Bank 0,00

41.572.000
trageri în:

2019:
15.000.000

2020:
15.000.000

2021:
11.572.000

36
luni

144
luni 

ROBOR3M + 
0,8%

com.analiză: 
1.000 lei
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com. 
rescadențare/ 
restructurare/ 
reeșalonare: 
0,7%

o finanţare 
rambursabilă directă:
BCR: 25.000.000 lei, 
proiecte FEN și investiții 
publice de interes local, 
2016, 13 ani

2 ORAȘUL
CERNAVODĂ  

JUDEȚUL
CONSTANȚA

Str. Ovidiu nr. 11,

Reabilitare și modernizare 
drum județean 223C și 
prelungirea acestuia în 
orașul Cernavodă, jud. 
Constanța - străzile care 

4161/583263/
10.01.2019
completări
15.01.2019

Rai-
ffeisen
Bank

0,00 15.000.000
trageri în 2020

24
luni

48
luni 

ROBOR1M + 
0,58%

com. 
amendament: 

4 finanţări 
rambursabile directe:
1.BCR: 4.000.000 lei, 
investiţii publice de 
interes local, 2007, 12 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

CP 905200.   
Tel.: 0241 - 487 142
Fax: 0241 - 239 578

primaria@
cernavoda.ro
www.primaria-
cernavoda.ro

fac obiectul acestei 
investiții au o suprafață de 
102.288 mp și aparțin în 
totalitate domeniului public 
administrat de Primăria 
Orașului Cernavodă, 
traseele propuse pentru 
modernizare au o lungime 
de 7.904 ml

500 EUR

ani (4 ani graţie)
2.BCR: 6.000.000 lei, 
investiţii publice de 
interes local, 2006, 17 
ani (4 ani graţie)
3.BCR: 4.981.021,13 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2014, 10 
ani (29 luni grație)
4.MFP: 1.692.000 lei, 
proiect PN - OUG nr. 
2/2015, 2015, 10 ani

3

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI  

JUDEȚUL MUREȘ
Piața Primăriei nr. 7,

CP 545600.   
Tel.: 0265 - 446 112
Fax: 0265 - 446 312

tirnaveni@
cjmures.ro,

office@primaria
tarnaveni.ro

www.primaria
tarnaveni.ro

Modernizare străzi în 
municipiul Târnăveni
Alimentare cu apă potabilă 
a Cartierului Botorca din 
municipiul Târnăveni
Reabilitarea clădirii la 
sectorul Servicii de 
Dezvoltare Publică - Clădiri
Reabilitarea clădirii 
Primăriei Municipiului 
Târnăveni în scopul 
creșterii eficienței 
energetice

4162/583370/
14.01.2019
completări
583734/

22.01.2019,
585953/

29.03.2019

CEC 
Bank 0,00

17.022.030,12
trageri în:

2019:
14.614.946

2020:
2.407.084,12

- 180
luni ROBOR3M + 1%

2 finanţări 
rambursabile:
1.CEC Bank: 
6.408.243,63 lei, 
investiţii publice de 
interes local, 2008, 15 
ani (30 luni graţie)
2.BEI: 1.284.574 EUR, 
subîmprumut MFP - 
Program SAMTID B, 
2006, 25 ani (5 ani 
graţie)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

4

JUDEȚUL BRAȘOV
Bd. Eroilor nr. 5,

Brașov, CP 500007.

Tel.: 0268 - 410 777
Fax: 0268 - 475 576
office@judbrasov.ro
www.judbrasov.ro

Aeroport Internațional 
Brașov-Ghimbav, etapa III 
(terminal pasageri, turn 
control, platformă 
aeronave, cale de rulare, 
clădiri tehnice, rețele, etc.)

4165/583463/
15.01.2019
completări
21.01.2019

EXIM-
BANK 0,00

31.063.000
trageri în:

2020:
26.063.000

2021:
5.000.000

36
luni

144
luni 

ROBOR1M + 
0,55%

com.analiză: 
0,2%
com. 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,5%

6 finanțări 
rambursabile directe:
1.BERD: 14.464.000 
EUR, reabilitare DJ, 
2006, 15 ani (2 ani 
graţie)
2.EXIMBANK: 
52.680.969,79 lei, 
reabilitare drumuri şi 
achiziţie ambulanţe, 
2007, 25 ani (2 ani 
graţie)
3.BCR: 14.000.000 EUR,
Aeroport internațional 
Braşov-Ghimbav, 2009, 
12 ani (3 ani graţie)
4.CEC Bank: 29.432.000
lei, Aeroport Internațional
Brașov-Ghimbav-etapa 
III, Reabilitare Spital 
Clinic de Urgență-Corp 
B, 2015, 12 ani (4 ani 
grație)
5.EXIMBANK: 
68.937.000 lei, Aeroport 
Internațional Brașov-
Ghimbav și alte investiții 
de interes public, 2018, 
15 ani (3 ani grație)
6.BCR: 74.615.000 lei, 
Aeroport Internațional 
Brașov-Ghimbav și alte 
investiții de interes 
public, 2018, 15 ani (3 

5 Aeroport Internațional 
Brașov-Ghimbav, etapa III 
(terminal pasageri, turn 
control, platformă 
aeronave, cale de rulare, 

4166/583464/
15.01.2019
completări
583690/

21.01.2019

BCR 0,00 25.385.000
trageri în:

2020:
15.385.000

2021:

36
luni

144
luni 

ROBOR3M + 
0,50%
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

clădiri tehnice, rețele, etc.) 10.000.000
ani grație) 

6

COMUNA SUSENI  
JUDEȚUL ARGEȘ
Sat Suseni, nr. 301.

Tel./Fax:
0248 – 699 397

primaria@suseni.
cjarges.ro

www.comuna-
suseni.ro

Modernizare drumuri 
comunale în comuna 
Suseni, județul Argeș

4168/583586/
17.01.2019
completări
583672/

21.01.2019

CEC 
Bank 0,00

6.000.000
trageri în

2019

12
luni

168
luni 

ROBOR3M + 
1,5%

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com.gestiune: 
0,04%
com.acordare: 
0,25% flat
com.rescad./ 
reeșalon.: 0,2%
com.restruct.: 
0,7%

NU

7 COMUNA MIHĂLĂ-
ȘENI  JUDEȚUL

BOTOȘANI
Tel./Fax:

0231 – 566 108
mihalaseniprimaria-

@yahoo.com

Realizare și dotare 
grădiniță în comuna 
Mihălășeni, jud. Botoșani
Construire, extindere și 
modernizare sistem de 
alimentare cu apă loc. 
Păun, Slobozia Silișcani, 
Sarata și Caraiman, 
comuna Mihălășeni, jud. 
Botoșani
Reabilitare, modernizare și 
dotarea dispensarului 
medical din localitatea 
Mihălășeni, comuna 
Mihălășeni, jud. Botoșani
Construire sediu primărie 

4169/583670/
21.01.2019co

mpletări
584741/

21.02.2019

CEC 
Bank

0,00 2.111.147,40
trageri în

2019

3 luni 177
luni 

ROBOR3M + 3% 

com.analiză: 
3.000 lei
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.gestiune: 
0,04%
com.reanaliză: 
0,5%
com.acordare: 
10.555,74 lei 
(0,5%), flat
com.neutiliz.: 
0,5%

NU
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

în comuna Mihălășeni, jud. 
Botoșani

com.verificare 
SF-uri: 250 
lei/studiu

8

MUNICIPIUL
HUNEDOARA

JUDEŢUL
HUNEDOARA

B-dul Libertăţii nr.
17, CP 331128.

Tel.: 0254 - 712 543
Fax: 0254 - 716 087

info@primaria
hunedoara.ro

www.primariahd.ro

Reabilitarea sistemului 
rutier în municipiul 
Hunedoara

4171/583675/
21.01.2019
completări
584154/

05.02.2019

BCR 0,00

51.799.529
trageri în:

2020:
17.266.509,67

2021:
17.266.509,66

2022:
17.266.509,67

48
luni

108
luni 

ROBOR6M + 
1,5%

4 finanţări 
rambursabile directe:
1.BRD-GSG: 595.000 
EUR, achiziție imobil, 
2007, 15 ani
2.SC AGER Leasing IFN
SA- SC GEMEDICA SA: 
3.978.510,7 EUR, echip. 
şi aparatură medicală 
spital municipal, 2011, 
10 ani
3.CEC Bank: 
56.817.952,35 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2016, 12 
ani (42 luni grație)
4.CEC Bank: 8.200.471 
lei, investiții publice de 
interes local, 2018, 13 
ani (3 ani grație)
o garanţie:
KfW: 2.982.504 EUR, 
subîmprumut SC APA 
PROD SA - Program 
SAMTID, 2009, 20 ani (5
ani graţie) 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

9

COMUNA VALU
LUI TRAIAN

JUDEŢUL
CONSTANȚA

Str. Primăriei nr. 1,
CP 907300.

Tel.: 0241 - 231 006
Fax: 0241 - 231 006

int 13
contacomvalutraian

@gmail.com
www.valu-lui-

traian.ro

Înființare rețele electrice 
zona lotizată F
Extindere rețele de gaze, 
Comuna Valu lui Traian

4172/583733/
22.01.2019
completări
584592/

18.02.2019,
584910/

26.02.2019

CEC 
Bank 0,00

7.149.254,46
trageri în

2019

12
luni

228
luni 

ROBOR3M + 1%

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com. 
rescadențare/ 
restructurare/ 
reeșalonare: 
0,7%

NU

10

MUNICIPIUL
ORĂȘTIE
JUDEȚUL

HUNEDOARA
Piața Aurel Vlaicu

nr. 3.
Tel.: 0254 - 241 513
Fax: 0254 - 242 560

primaria@
orastie.info.ro

www.orastie.info.ro

1.Modernizare Stadion 
Mecanica
2.Construire locuințe 
sociale cu centru 
educațional și 
îmbunătățirea infrastructurii
publice urbane în 
municipiul Orăștie

4173/583770/
23.01.2019
completări
583998/

31.01.2019

CEC 
Bank 0,00

8.000.000
trageri în:

2020:
4.000.000

2021:
4.000.000

42
luni

102
luni

ROBOR6M + 
0,58%

com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,3%

3 finanţări 
rambursabile:
1.BT Capital Partners 
(obligațiuni): 12.500.000 
lei, investiții publice de 
interes local, 2009, 20 
ani (27 luni grație)
2.BEI: 712.904,26 EUR, 
subîmprumut de la MFP 
- SAMTID, 2005, 25 ani 
(6 ani graţie) 
3.CEC Bank: 8.000.000 
lei, proiecte FEN, 2018, 
12 ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

11

COMUNA CORBI
JUDEŢUL ARGEȘ
Str. Voicu Corvin nr.

235.
Tel./Fax:

0248 - 580 005
primariacorbi@

yahoo.com

Extindere și modernizare 
rețea publică de alimentare
cu apă și înființare rețea 
publică de canalizare în 
satele Corbi și Jgheaburi, 
comuna Corbi, jud. Argeș 
(2.000.000 lei) PNDR
Branșamente de la 
instalația publică de 
alimentare cu apă la 
gospodăriile populației, 
inclusiv achiziția și 
montarea căminelor de 
vizitare pentru apometre 
standard, în satele Corbi și 
Jgheaburi, comuna Corbi, 
jud. Argeș (600.000 lei) 

4174/583771/
23.01.2019

CEC 
Bank 0,00

2.600.000
din care

2.000.000
proiect FEN

trageri în:
2019:

2.000.000
proiect FEN

2020:
600.000

6 luni 54
luni

ROBOR3M + 3%

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

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 2.000.000 
lei, investiții publice de 
interes local, 2014, 5 ani 
(6 luni grație)

12 MUNICIPIUL
FĂLTICENI
JUDEȚUL
SUCEAVA

Str. Republicii nr.
13, CP 725200.

Tel.: 0230 - 542 056
Fax: 0230 - 544 942

contabilitate@
falticeni.ro

Finanțare proiecte FEN - 
3.316.377 lei:
Reabilitare termică cantina 
„Colegiul Național Nicu 
Gane” POR
Reabilitare termică a 
internatului (cămin C2)- 
Colegiul Tehnic „Mihai 
Băcescu” POR
Reabilitare termică Școala 
Gimnazială „Ioan Ciurea” 
POR
Fazarea proiectului 
Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă
uzată în județul Suceava 
POIM

4175/583802/
25.01.2019
completări
584501/

14.02.2019,
13.03.2019

CEC 
Bank

0,00 10.949.173
din care

3.316.377
proiecte FEN

trageri în:
2019:

5.000.000
din care

3.316.377
proiecte FEN 

2020:
4.000.000

2021:
1.949.173

36
luni

144
luni

ROBOR6M + 
0,7%

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com.refin.: 3%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,3%

2 finanţări 
rambursabile:
1.BEI: 753.771,12 EUR, 
subîmprumut de la MFP 
- SAMTID, 2006, 25 ani 
(6 ani graţie) 
2.CEC Bank: 6.400.000 
lei, proiect FEN, 2015, 7 
ani (9 luni grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Finanțare alte proiecte de 
investiții - 7.632.796 lei:
Modernizare arhitecturală 
și peisagistică a 
obiectivului Piața Civică 
Nada Florilor 
Construire cantină Școala 
Gimnazială Ion Irimescu, 
str. Nicolae Beldiceanu nr. 
23
Asfaltare strada Vasile 
Ciurea din Municipiul 
Fălticeni
Extindere secție 
pneumologie a Spitalului 
Municipal Fălticeni, str. 
Caporal Diaconița nr. 1
Sistematizare verticală - 
Spitalul Municipal Fălticeni,
str. Cuza Vodă nr. 1

13

ORAȘUL
ZĂRNEȘTI

JUDEȚUL BRAȘOV
Str. Mitropolit Ioan

Mețianu nr. 1.
Tel.: 0268 - 515 777
Fax: 0268 - 222 012

economic@
primaria-zarnesti.ro

www.primaria-
zarnesti.ro

Reabilitare și extindere 
stație de epurare ape uzate
din orașul Zărnești
Modernizare străzi din 
orașul Zărnești, jud. Brașov
(străzile Școlii, Bârsei și 
Brazilor)

4179/583889/
29.01.2019co

mpletări
584320/

11.02.2019,
584981/

28.02.2019

CEC 
Bank 0,00

10.000.000
trageri în:

2019:
5.000.000

2020:
5.000.000

12
luni

120
luni

ROBOR3M + 
0,6%

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com.
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

2 finanţări 
rambursabile:1.CEC 
Bank: 16.699.020,21 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 11 
ani (1 an graţie)2.Garanti
Leasing: 561.065,84 lei, 
achiziție autorbuz, 2017, 
5 ani
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

14

COMUNA VADU
IZEI  

JUDEȚUL
MARAMUREȘ

Vadu Izei nr. 161.
Tel./Fax:

0262 – 330 103
vaduizeiprimaria@

yahoo.com

Alimentare cu apă potabilă 
și canalizare apă menajeră
în comuna Vadu Izei, jud. 
Maramureș

4180/583997/
31.01.2019
completări
585736/

22.03.2019,
28.03.2019

CEC 
Bank 0,00

945.980
trageri în

2019
6 luni 114

luni
ROBOR3M + 
2,5% NU

15

COMUNA VIȘEU
DE JOS 
JUDEȚUL

MARAMUREȘ
Vișeu de Jos nr.

1028, CP 437390.
Tel./Fax:

0262 – 368 138
primaria_viseu_de_

jos@yahoo.com
www.primaria-
viseudejos.ro

Extinderea rețelei de apă 
potabilă în localitatea Vișeu
de Jos, jud. Maramureș
Reparații străzi în comuna 
Vișeu de Jos, jud. 
Maramureș

4181/583999/
31.01.2019
completări
584787/

22.02.2019,
585093/

05.03.2019

CEC 
Bank 0,00 1.041.496

trageri în 2019
12
luni

108
luni

ROBOR3M + 2%

com.acordare: 
1.000 lei flat

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 2.100.000 
lei, investiții publice de 
interes local, 2014, 10 
ani

16 JUDEŢUL
MARAMUREŞ
Str. Gheorghe

Şincai nr. 46, CP
430311.

Tel.: 0262 - 214 659
Fax: 0262 - 215 597

adriana.petrut@
maramures.ro,

office@
cjmaramures.ro

www.cj

Reabilitarea drumului 
județean DJ 109F, sectorul 
Limită județ Sălaj - Târgu 
Lăpuș (DN 18B) - 
Dămăcușeni - Rogoz (DJ 
171) (int. DJ 108E)
Reabilitare DJ 182B, sector
Coaș (int. DJ 182C) - 
Remeți pe Someș (int. DJ 
108E), tronsonul Șomcuta 
Mare (int. DN 1C) - Remeți 
pe Someș (int. DJ 108E)

4182/584068/
04.02.2019
completări
585917/

28.03.2019

CEC 
Bank

0,00 70.000.000
trageri în 2019

48
luni

132
luni

ROBOR6M + 
0,7%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC BANK: 116.000.000
lei, pre/cofinanțare 
proiecte FEN, 2013, 15 
ani (4 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

maramures.ro

Reabilitare DJ 186 sector 
Bârsana (DJ 185) - 
Strâmtura - Rozavlea - 
Șieu - Bogdan Vodă - 
Dragomirești - Săliștea de 
Sus - Săcel (DN 17C)
Reabilitare DJ 187, 
Leordina (DN 18) - Ruscov 
- Repedea - Poienile de 
Sub Munte 

17

MUNICIPIUL
VATRA DORNEI

JUDEȚUL
SUCEAVA

Tel.: 0230 - 375 229
Fax: 0230 - 375 170

primaria@vatra-
dornei.ro

www.vatra-dornei.ro

Asfaltare străzi în 
municipiul Vatra Dornei
Reabilitarea sistemului de 
alimentare centralizată cu 
căldură a municipiului 
Vatra Dornei
Reabilitare și modernizare 
infrastructură rutieră în 
stațiunea balneo-
climaterică Vatra Dornei 
POR (260.000 lei)
Reabilitarea secției de 
obstretică ginecologie a 
Spitalului Municipal Vatra 
Dornei POR (220.000 lei)
Modernizare străzi de 
acces și locuri de recreare 
în stațiunea balneo-
climaterică Vatra Dornei 
POR (220.000 lei) 

4184/584247/
07.02.2019
completări
584587/

18.02.2019,
585734/

22.03.2019

CEC 
Bank 0,00

12.700.000
din care
700.000

proiecte FEN
trageri în 2019

5 luni 175
luni

ROBOR6M + 
1,5%

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 
0,5%
com.refin.: 2%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

3 finanţări 
rambursabile:
1.Erste Group Bank AG 
Vienna: 10.387.353 
EUR, program „Utilități și
mediu”, garantat de stat, 
2004, 25 ani (5 ani 
grație)
2.BEI: 1.415.241,86 
EUR, subîmprumut de la
MFP - SAMTID, 2006, 
24 ani (5 ani graţie) 
3.CEC Bank: 14.000.000
lei, refin. dat. publică 
locală, 2018, 15 ani (27 
luni grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

18

MUNICIPIUL DEVA
JUDEŢUL

HUNEDOARA
Piața Unirii nr. 2-4.

Tel.: 0254 - 228 050
Fax: 0254 - 212 355
finantari.ramburs@

primariadeva.ro
www.primaria

deva.ro

Realizarea investițiilor 
publice de interes local pe 
care le are în derulare 
Municipiul Deva, conform 
anexei la HCL nr. 303/2018

4185/584289/
08.02.2019
completări
584861/

25.02.2019

EXIM-
BANK 0,00

50.000.000
trageri în:

2019:
20.000.000

2020:
20.000.000

2021:
10.000.000

36
luni

204
luni ROBOR6M + 1%

6 finanţări 
rambursabile directe:
1.BCR: 39.979.128,67 
lei, investiţii, 2006, 20 ani
(4 ani graţie)
2.EXIMBANK: 
19.999.995,57 lei, 
investiţii, 2006, 15 ani (5 
ani graţie)
3.BCR: 25.399.923,20 
lei, investiţii, 2007, 20 ani
(2 ani graţie)
4.CEC Bank: 30.000.000
lei, investiții publice de 
ionteres local, 2015, 20 
ani (4,17 ani grație)
5.MFP: 3.244.364 lei, 
proiecte FEN - OG 
8/2018, 2018, 5 ani
6.MFP: 1.264.290 lei, 
chelt.en.termică - OUG 
89/2018, 2018, 3 ani
o garanţie:
KfW: 2.471.644 EUR, 
subîmprumut MFP ISPA 
apă, garantat Apa Prod 
SA Deva, 2006, 20 ani (5
ani graţie)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

19

ORAȘUL CUGIR
JUDEȚUL ALBA
Str. I.L. Caragiale
nr. 1, CP 515600.

Tel.: 0258 - 751 001
Fax: 0258 - 755 394

primaria@
primariacugir.ro
www.primaria

cugir.ro

DALI - Modernizare străzi 
arondate Școlii Gimnaziale 
Singidava Cugir - 8,23 km
DALI - Modernizare străzi: 
Sureanu, Dealului, Merilor 
și Tractoristului din Cugir - 
2,0 km
DALI - Modernizare străzi 
arondate Școlii Gimnaziale 
Iosif Pervain Cugir - 3,6 km
DALI - Modernizare străzi: 
Plevnei, Oituz, Morilor, 
Zăvoiului, Deal - 4,9 km
DALI - Modificarea și 
schimbarea destinației din 
Strand în Sala Sport 
multifuncțională
Construire, modernizare 
drumuri forestiere în UAT 
Cugir PNDR (2.000.000 
lei)

4188/584440/
13.02.2019
completări
585052/

04.03.2019,
585602/

19.03.2019,
29.03.2019

BCR 0,00

20.000.000
din care

2.000.000
proiect FEN

trageri în:
2019:

3.700.000
din care

2.000.000
proiect FEN

2020:
12.720.000

2021:
3.580.000

24
luni

96
luni

ROBOR3M + 
1,75%

com.acordare: 
0,5% flat

o finanţare 
rambursabilă:
BEI: 671.199,89 EUR, 
subîmprumut de la MFP 
- SAMTID I, 2005, 25 ani
(6 ani graţie) 
2.CEC Bank: 6.400.000 
lei, proiect FEN, 2015, 7 
ani (9 luni grație)

20 MUNICIPIUL
ZALĂU

JUDEȚUL SĂLAJ
Piața Iuliu Maniu nr.

3, CP 450016.
Tel.: 0260 - 610 550
Fax: 0260 - 661 869
primaria@zalausj.ro

www.zalausj.ro

Proiecte FEN (19.189.090 
lei):
Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de 
locuințe D4, D30-32, C2 și 
C3, Gulliver și L, A și B, 2A,
2C, B35, A96, S18, 18, 
P15, M6 și D22 din 
municipiul Zalău POR 
Modernizarea și extinderea
rețelei de drumuri 
forestiere din municipiul 
Zalău PNDR

4189/584473/
14.02.2019co

mpletări
584941/

27.02.2019,
585861/

27.03.2019

CEC 
Bank

0,00 30.000.000
din care

19.189.090
proiecte FEN

trageri în:
2019:

15.548.020
din care

12.575.710
proiecte FEN

2020:
11.231.940

24
luni

96
luni

ROBOR3M + 1% 2 finanţări 
rambursabile 
directe:1.CEC Bank: 
15.000.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2010, 21 ani (2 ani 
graţie)2.Raiffeisen 
Capital & Investment SA 
(obligațiuni): 64.300.000 
lei, refinanțare datorie 
publică locală, 2007, 20 
ani (din 01.09.2010) o 
garanție:BEI: 7.337 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
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de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Special Zalău - Servicii 
Publice Electronice de 
Calitate și Integritate 
pentru Administrația Locală
din Municipiul Zalău POCA
Creșterea eficienței 
energertice a Liceului de 
artă „Ioan Sima”, a Liceului
cu program sportiv „Avram 
Iancu”, a Liceului ortodox 
„Sf. Nicolae”, a Liceului 
reformat Wesselenyl din 
mun. Zalău POR
Modernizarea și extinderea
sistemului de iluminat 
public din mun.Zalău, 
etapa I POR
Amenajare Centru de zi 
pentru copii în municipiul 
Zalău prin schimbarea 
destinației punctului termic 
PT 17 POR
Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de 
locuințe P+8 și V1 din mun.
Zalău POR
Creșterea eficienței 
energetice a blocurilor de 
locuințe C, SB42 și 1B din 
mun. Zalău POR
Grădiniță cu program 
prelungit și creșă, cart. 
Meseș, str. Al. Lăpușneanu
din mun. Zalău - et. I Creșă

din care
6.453.980

proiecte FEN
2021:

1.634.810
din care
159.400

proiecte FEN
2022:

1.585.230

EUR, proiect POS 
Mediu, 2009, 20 
ani2.CEC Bank: 
6.400.000 lei, proiect 
FEN, 2015, 7 ani (9 luni 
grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
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Fi-
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Comisioane

POR
Alte proiecte de investiții 
(10.810.910 lei)

21

COMUNA SINEȘTI
JUDEȚUL
IALOMIȚA

Str. Primăriei FN,
CP 927220.

Tel./Fax:
0243 – 319 506

primaria_sinesti_il@
yahoo.com

www.primaria
sinestiil.ro

Modernizare străzi în 
satele Sinești, Lilieci și 
Cătrunești, com Sinești, 
jud. Ialomița

4192/584631/
19.02.2019
completări
585048/

04.03.2019,
585641/

20.03.2019

BCR 0,00
4.500.000
trageri în

2019

12
luni

108
luni

ROBOR6M + 2%

com.acordare: 
0,5% flat
com.ramb. 
anticip.: 2% în 
cazul refinanțării
de la altă bancă

o finanţare 
rambursabilă:
RCI Leasing România 
IFN: 56.224,65 lei, 
achiziție Dacia Duster, 
2018, 3 ani

22

MUNICIPIUL
TÎRGU MUREȘ

JUDEȚUL MUREȘ
Piața Victoriei nr. 3.
Tel.: 0265 - 268 330
Fax: 0265 - 266 963

primaria@
tirgumures.ro

www.tirgumures.ro

Parcaj subteran, zona 
centrală - Piața 
Trandafirilor

4196/585051/
04.03.2019 BCR 0,00

33.582.570
trageri în:

2020:
13.433.028

2021:
13.433.028

2022:
6.716.514

42
luni

114
luni ROBOR6M + 1%

5 finanţări 
rambursabile:
1-2. oblig.mun.în valoare
totală de 52.000.000 lei, 
investiţii publice locale, 
2007 - 2008, 20 ani (1 an
graţie) 
3.UniCredit Bank: 
54.635.694,28 lei, 
investiții publice locale și 
proiecte FEN, 2010, 10 
ani (3 ani grație)
4.Garanti Bank: 
1.838.380,33 EUR, 
investiții locale, 2010, 10 
ani (22 luni grație)
5.BCR: 39.000.000 lei, 
proiecte FEN, 2015, 10 
ani (2 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

23

COMUNA
BRĂNEȘTI  

JUDEȚUL ILFOV
B-dul I.C. Brătianu

nr. 69.
Tel.: 021 - 315 0983
Fax: 021 - 350 1258
primaria_branesti@

yahoo.com
www.primaria-

branesti.ro

Amenajarea unei stații de 
compost în comuna 
Brănești
Amenajare acces în 
autostrada A2 între km 
21+380 - km 24+050 
stânga - dreapta și a 
drumurilor de legătură cu 
aceasta, comuna Brănești, 
jud. Ilfov 
Modernizare drumuri în 
comuna Brănești

4198/585217/
07.03.2019
completări
585679/

21.03.2019

BCR 0,00 18.000.000
trageri în 2020

18
luni

102
luni

ROBOR6M + 
0,89%  

com.acordare: 
0,1% flat

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 
10.364.789,97 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 10 
ani (3 luni grație)

24

COMUNA
CERNICA

JUDEȚUL ILFOV
Str. Traian nr. 10.

Construire primărie 
parter+2 etaje+3 restrâns, 
împrejmuire și utilități, str. 
Bizanțului nr. 105, sat 
Cernica, com. Cernica
Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin realizare 
și echipare grădiniță în 
com. Cernica, sat Poșta
Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin extindere
și modernizare grădiniță în 
com. Cernica, sat Tînganu
Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin realizare 
și echipare grădiniță în 
com. Cernica, sat 
Căldăraru
Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale prin realizare 
și echipare creșă în com. 
Cernica, sat Cernica

4203/585681/
21.03.2019 BCR 0,00 19.699.266,06

trageri în 2020 - 120
luni

ROBOR6M + 
0,89%

com.acordare: 
0,1% flat

3 finanţări 
rambursabile:
1.CEC Bank: 8.879.161 
lei, investiții publice, 
2013, 15 ani (3 ani 
grație)
2.UniCredit Bank: 
2.300.000 lei, investiții 
publice, 2016, 10 ani
3.BCR: 4.334.679,47 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2018, 10 
ani
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

25

ORAȘUL
VOLUNTARI

JUDEŢUL ILFOV
B-dul Voluntari nr.
74, CP 077190.

Tel.: 031 - 403 6110
Fax: 031 - 403 6179
primaria-voluntari@
primaria-voluntari.ro

www.primaria-
voluntari.ro

Introducere rețele apă, 
canal colector, stații de 
pompare și drum - strada 
Zimnicea și modernizare 
cinci străzi adiacente

4204/585682/
21.03.2019
completări
29.03.2019

BCR 0,00

47.197.228
trageri în:

2019:
15.732.000

2020:
15.732.000

2021:
15.733.228

36
luni

144
luni

ROBOR3M + 
2,75%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 274.962.507 
lei, refinanțare datorie 
publică locală, 2017, 15 
ani

26

Consolidare, modernizare 
și extindere clădire școală 
nr. 3
Reînnoirea parcului de 
mijloace de transport public
cu autobuze electrice (lot 1
și lot 2)
Extindere grădiniță și creșă
Bdul Dunării nr. 71
Clădire after school Școala
Gimnazială nr. 2
Modernizare str. Vasile 
Alecsandri

4205/585683/
21.03.2019co

mpletări
29.03.2019

BCR 0,00

23.581.218,46
trageri în:

2019:
7.860.405

2020:
7.860.405

2021:
7.860.408,46

36
luni

144
luni

ROBOR3M + 
2,75%

27
Modernizare și reabilitare 
Bdul Pipera (5,9 km)
Locuințe sociale

4206/585684/
21.03.2019
completări
29.03.2019

EXIM-
BANK 0,00

29.221.553,54
trageri în:

2019:
9.740.517

2020:
9.740.517

2021:
9.740.519,54

36
luni

144
luni

ROBOR3M + 
2,7%
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

28

ORAȘUL
ȘOMCUTA MARE

JUDEȚUL
MARAMUREȘ

Str. Someș nr. 17.
Tel.: 0262 - 280 055
Fax: 0262 - 281 080

primaria.somcuta
mare@gmail.com

Modernizare străzi în 
orașul Șomcuta Mare 
Reabilitare și modernizare 
piața agro-alimentară 
Șomcuta Mare 
Reabilitare și modernizare 
Unitate de asistență 
medico-socială Șomcuta 
Mare 

4207/585825/
26.03.2019

CEC 
BANK 0,00 10.000.000

trageri în 2019
15
luni

165
luni

ROBOR3M + 
0,84%

2 finanţări 
rambursabile:
BEI: 718.638,77 EUR, 
subîmprumut de la MFP 
- SAMTID II, 2006, 25 
ani (5 ani graţie)
BCR: 1.816.429,71 LEI, 
investiții publice de 
interes local, 2006, 20 
ani (3 ani grație)

TOTAL 0,00

599.120.446,04
din care

27.205.467
proiecte FEN

trageri în:
 2019:

228.643.765,86
din care

20.592.087
proiecte FEN

2020:
233.138.749,85

din care
6.453.980

proiecte FEN
2021:

111.769.676,66
din care
159.400

proiecte FEN
2022:

25.568.253,67
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VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5212/10.10.2017 s-a autorizat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 71.219.060 lei de către
Municipiul Ploiești, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.

Cu Notificarea nr. 4897/06.03.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 14.939/13.03.2019, cu completările ulterioare, Municipiul
Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 55/27.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 541/03.12.2018 privind
rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank. Potrivit prevederilor aceastei hotărâri, a
fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, pentru anul 2019, având ca sursă de finanțare împrumutul contractat de la EximBank
SA, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016, în suma de 71.219.060 lei, prin renunțarea la obiectivul de investiții
„Construire  Piață  Centrală  Agroalimentară”  și  redistribuirea  sumelor  rămase neutilizate  între  obiectivele  de  investiții  aprobate, după  cum
urmează:
• Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai, Ploiești: 4.500.000 lei (inițial 2.000.000 lei), 
• Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești – Etapa I: 600.000 lei (inițial 0 lei),
• Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești–Modernizare străzi zona Buna Vestire inclusiv canalizare: 300.000 lei (inițial 0 lei),
• Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești – Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu: Str. Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beiuș, Fabricilor,

Astra: 2.000.000 lei (inițial 4.359.764,60 lei),
• Extindere  rețele  subterane  în  Municipiul  Ploiești  –  Extindere  rețea  canalizare  Cartier  Rafov  II:  Str.Pieții,  Izlazului,  Traian  Săvulescu,

Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului: 1.100.000 lei (inițial 245.000 lei),
• Extindere rețele subterane în Municipiul Ploiești – Extindere rețea canalizare și racorduri în Cartier Ploiești Vest-Mitică Apostol și sistem de

stocare și evacuare a apelor uzate din cartier în colectorul public din Bdul. Petrolul: 6.000.000 lei (inițial 1.419.575,67 lei),
• Extindere  rețele  subterane  în  Municipiul  Ploiești,  inclusiv  racorduri,  în  Municipiul  Ploiești,  cartier  Albert,  străzile  Republicii  (partial),

Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda: 24.340,27 lei (inițial 0 lei),
• Modernizare instalație de colectare și epurare a apelor uzate în Municipiul Ploiești:1.100.000 lei (inițial 5.000.000 lei),
• Creare pasaj de trecere între str.Depoului și str. Mimiului (Podul de lemn): 4.400.000 lei (inițial 0 lei).

Municipiul Ploiești justifică aceste modificări prin faptul că demararea lucrărilor pentru obiectivele de investiții aprobate a început în anul 2018,
iar pe parcursul execuției au apărut diferențe față de valorile de finanțare stabilite inițial, fiind necesară realocarea sumelor rămase neutilizate la
unele obiective și transferarea acestora la obiectivele de investiții la care au apărut lucrări suplimentare, neprevăzute inițial. 

pagina 21 din 26



În Notificarea nr. 4897/06.03.2019, cu completările ulterioare, Municipiul Ploiești menționează că atât valoarea totală autorizată, în valoare de
71.219.060 lei, cât și valoarea autorizată în anul 2019 pentru efectuarea de trageri, în sumă de 20.024.340,27 lei, râmân neschimbate.

2. MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prin  Hotărârile  CAÎL nr.  2493/07.12.2012  și  nr.  3430/21.01.2014 a fost  avizată  contractarea de către  Municipiul  Bacău  a unei  finanţări
rambursabile în valoare totală de 60.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestor hotărâri, Municipiul
Bacău a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul linie de credit pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru administraţii
publice locale nr. RQ13010733610093/31.01.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu  Notificarea  nr.3260/22.03.2019,  Primăria  Municipiului  Bacău  aduce  la  cunoștința  CAÎL  adoptarea  HCL  nr.  75/15.03.2019  privind
modificarea HCL nr.  159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări  rambursabile interne/externe în valoare de până la
60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării  unor obiective de investiţii  de interes
public  local,  prin  care  a  fost  aprobată  prelungirea  perioadei  de tragere până la  8  ani.  Referitor  la  proiectul  de investiții  „Reabilitare  şi
modernizare  Insula  de  Agrement”,  Primăria  Municipiului  Bacău  precizează  că  acesta  a  beneficiat  de  finanțare  din  fonduri  externe
nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar perioada de implementare a expirat la data de 31.12.2018. Suma utilizată în sistem revolving
pentru acest obiectiv de investiții este de 19.940.957,89 lei, din care a fost rambursată suma de 1.929.159,43 lei. Având în vedere prevederile
HCL  nr.  318/31.08.2018  privind  modificarea  HCL  nr.  159/2012 prin  care  s-a  aprobat  contractarea  unei/unor  finanţări  rambursabile
interne/externe în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor
obiective de investiţii de interes public local,  privind utilizarea în sistem revolving până la valoarea de 33.902.266,68 lei, pentru realizarea
obiectivului de investiții anterior menționat, Primăria Municipiului Bacău solicită CAÎL utilizarea în anul 2020 a sumei de 13.961.107,25 lei, cu
încadrarea în prevederile legii  plafoanelor unor indicatori specificați  în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019. Prin urmare, structura listei de
investiții va fi următoarea:

• Reabilitare şi modernizare Insula de Agrement, în valoare de 33.902.266,68  lei, ce include suma de 1.929.159,43 lei, rambursată în
sistem revolving;

• Construire Spital Municipal Bacău, în valoare de 13.531.067,89 lei;
• Reabilitare termică 13 blocuri, în valoare de 2.088.755,27 lei;
• Supratraversare pârâul Trebeș cu conductă de apă și canalizare, municipiul Bacău, în valoare de 407.069,59 lei;
• Reparații capitale prin înlocuirea turbinei de 14 MW și a reductorului de turație, în valoare de 9.000.000 lei;
• Reabilitare infrastructură urbană, Zona I.L. Caragiale-Milcov-Intersecție strada Letea din Municipiul Bacău, finanțat din fonduri externe

nerambursabile de la Uniunea Europeană, în valoare de 3.000.000 lei.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Bacău a prezentat următoarele documente:
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• HCL nr. 75/15.03.2019 privind modificarea HCL nr. 159/2012 prin care s-a aprobat contractarea unei/unor finanţări rambursabile interne/
externe în valoare de până la 60.000.000 lei (sau echivalentul în euro) pentru asigurarea resurselor financiare necesare finalizării unor
obiective de investiţii de interes public local;

• Actul  adițional  nr.  10/22.03.2019  la  Contract  linie  de  credit  pentru  investiții  pentru  proiecte  finanțate  din  fonduri  europene  pentru
Administrații Publice Locale nr. RQ13010733610093/31.01.2013, în care se precizează că tragerile din facilitatea de credit nu vor depăși
data de 31.12.2020.

3. COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 5300/29.03.2018, Comuna Miroslava a contractat de la Banca Comercială Română SA o finanţare rambursabilă în
valoare 10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.  

Cu Notificarea nr. 13743/26.03.2019, Primăria Comunei Miroslava aduce la cunoştinţa CAÎL că, prin HCL nr. 33/28.02.2019 pentru modificarea
HCL Miroslava nr. 30/30.01.2018 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei în
vederea finanțării unor obiective de interes public local, a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul
sus-menționat prin diminuarea valorii alocate pentru două dintre investițiile aflate pe listă, renunțarea la finanțarea unui obiectiv de investiții și
realocarea  sumelor  rezultate  pentru  suplimentarea  valorii  alocate  celui  de-al  treilea  obiectiv  de  investiții.  În  urma acestei  notificări,  lista
obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 10.000.000 lei, contractat în baza Hotărârii CAÎL nr. 5300/29.03.2018, sunt
următoarele:
• Înființare sens giratoriu în comuna Miroslava, jud. Iași, sat Brătuleni, str. Basarabia – 912.294,57 lei;
•Alimentare cu energie electrică consumatori din incinta SC Miroslava Industrial Park SRL, din sat Brătuleni, comuna Miroslava: 462.065,43 lei;
•Proiectare și execuție modernizare străzi și drumuri locale din comuna Miroslava, jud. Iași, sat Valea Adâncă: 8.625.640 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 

4. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

a) Prin Hotărârea  CAÎL  nr.  5265/19.12.2017  s-a  autorizat  contractarea  de  către  Sectorul  4  al  Municipiului  București  a  unei  finanțări
rambursabile interne, în valoare de 31.802.819,37 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale. În baza hotărârii CAÎL menționate,
Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 305/27.12.2017. Prin Actul adițional
nr.1 din data de 08.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 35.600.000 lei, în baza Hotărârii CAÎL nr. 5304/29.03.2018, pentru
realizarea obiectivului  de investiții  publice de interes local  „Modernizare,  extindere,  demolare parțială a construcțiilor  din ansamblul  Piața
agroalimentară Berceni – Sudului”, potrivit  HCL nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în
valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în
vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.
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Ulterior,  prin  HCL  nr.  187/02.07.2018  și HCL  nr.  33/18.02.2019 pentru modificarea și  completarea HCL nr.  296/ 31.10.2017, s-a aprobat
înlocuirea  obiectivului  de  investiţii  publice  „Modernizare,  extindere,  demolare  parțială  a  construcțiilor  din  ansamblul  Piața  agroalimentară
Berceni – Sudului” și rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din creditul BCR în valoare de 35.600.000 lei, astfel :
• „Supralărgire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brâncoveanu – până la Șos.Berceni)”; 
• „Supralărgire Șos.Berceni (Șos.Olteniței până la limita administrativă Șos. de Centură): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu și stația de metrou

IMGB (supralărgire), Tronson 3 – stația de metrou IMGB și linia de centură”; 
• „Supralărgire Str. Luică  (Șos. Giurgiului până la Bd.C-tin Brâncoveanu)”;
• „Amenajare parcare P+2 intersecția șos.Olteniței cu șos. Berceni”. 

Cu Notificarea nr. 21.238/26.03.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 17.557/26.03.2019, Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL adoptarea  HCL nr.  50/18.03.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/ 31.10.2017, cu modificările și
completările ulterioare. Prin această hotărâre a fost aprobată suplimentarea celor 4 obiective de investiții sus-menționate cu un obiectiv nou,
„Amenajare parcare Piața Big Berceni”. 
Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.

b) Prin Hotărârea  CAÎL  nr.  5266/19.12.2017  s-a  autorizat  contractarea  de  către  Sectorul  4  al  Municipiului  București  a  unei  finanțări
rambursabile interne, în valoare de 15.600.000 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale.  În baza hotărârii CAÎL menționate,
Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ17122079917911, în data de 29.12.2017. Ulterior,
prin Actul adițional nr. 1 din data de 31.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 64.400.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr.
5303/29.03.2018, pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP 2, derulat cu finanțare
externă de la Banca Europeană de Investiții, potrivit  HCL nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum
și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Prin  HCL  nr.  33/18.02.2019 pentru modificarea și  completarea HCL nr.  296/  31.10.2017 a fost  aprobată rectificarea  listei  obiectivelor de
investiţii având ca sursă de finanțare creditul de 64.400.000 lei de la  CEC Bank SA, în sensul eliminării  obiectivului de investiții  destinat
reabilitării termice pentru 64 de blocuri de locuințe și înlocuirii acestuia cu două obiective de investiții noi: 

• „Amenajare parcare P+2 intersecția Șos.Olteniței cu Șos. Berceni” și 
• „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului”.

Această modificare a listei de investiții finanțate din credit a făcut obiectul Notificării nr. 12.700/21.02.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor
Publice cu nr. 10.714/22.02.2019, cu completările ulterioare, prezentată în ședința CAÎL din data de 6 martie a.c., în urma căreia către Sectorul
4 al Municipiului București a fost transmis răspunsul CAÎL nr. 584.786. Întrucât în adresa de răspuns s-a strecurat o eroare materială, în sensul
că în locul obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului” a fost
trecut obiectivul de investiții „Amenajare parcare intersecția Str. Straja cu Str. Reșița”, este necesară corectarea acestei erori.

pagina 24 din 26



Cu Notificarea nr. 12.233/26.03.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 17.556/26.03.2019, Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 50/18.03.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, prin care s-a aprobat
rectificarea listei obiectivelor de investiţii, sus-menționată, astfel: 

• „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului”;
• „Reabilitare/Modernizare sistem rutier și amenajare spații urbane în zonele  adiacente Șos. Giurgiului”;
• „Bloc 16, Șos. Berceni, nr. 15”;
• „Bloc M2/III, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 116”;
• „Bloc 13, Aleea Barbu Nicolae, nr. 6”;
• „Bloc 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr.1/Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 2”;
• „Bloc 129, Șos. Berceni, nr. 51”;
• „Bloc 6, Str. Nițu Vasile, nr.50”;
• „Bloc 35, Bd. Alexandru Obregia, nr.35”; 
• „Bloc O, Șos. Giurgiului, nr.113-115”;
• „Bloc A18, Str.Reșița, nr.18”;
• „Bloc 130, Sc 1-2, Șos. Berceni, nr.53”;
• „Bloc 20, Str. Ciochina, nr.3”;
• „Bloc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr.18A”;
• „Bloc2, Sc.1-3, Str.Pictor Ștefan Dumitrescu, nr.3.

Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată. 

5. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârilor CAÎL nr. 5340 și nr.  5354 din 14.06.2018, Sectorul 6 al Municipiului București a contractat o finanţare rambursabilă în
valoare totală de 100.000.000 lei de la Raiffeisen Bank, Contract de credit nr.0063/09.07.2018, pentru:
-  refinanțarea  parțială  a  împrumutului  intern  contractat  de  Sectorul  6  al  Municipiului  Bucureşti  de  la  CEC  Bank  (contract  nr.
RQ16122079859618/22.12.2016), în valoare de 50.000.000 lei şi
- realizarea de investiții publice de interes local, în valoare de 50.000.000 lei, respectiv, finanţarea reabilitării termice a unui număr de 28 de
blocuri de locuinţe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP II derulat cu finanţare externă de la BEI.  

Cu Notificarea nr. 11110/15.03.2019, Sectorul 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea  HCLS6 nr. 60/12.02.2019 privind
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului
București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes
local.  Conform HCLS6 nr. 60/12.02.2019, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti  suplimentează lista de investiţii  care a stat la baza obţinerii
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avizului CAÎL cu încă 5 blocuri, ajungând la 228 blocuri de reabilitat termic din suma de 50.000.000 lei. În sprijinul Notificării sus-menționate,
Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat:

-  HCLS6 nr. 60/12.02.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării
unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către
Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de interes local;

-  HCLS6 nr. 292/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Str.
Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153A – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 28, bloc 153 – Str. Vistiernicul Stavrinos nr. 26, bloc 152 din Sectorul 6 al
Municipiului București;

-  HCLS6 nr. 296/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din strada
Valea Călugărească nr. 8, bloc 7 din Sectorul 6 al Municipiului București;

-  HCLS6 nr. 295/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul
Taberei nr. 35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București;

-  HCLS6 nr. 294/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Bdul
Iuliu Maniu nr. 51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București;

-  HCLS6 nr. 293/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Aleea
Săndulești nr. 1, bloc C1 din Sectorul 6 al Municipiului București;

-  HCLS6 nr. 63/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul
Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului București.
Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată. 
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