COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de06martie 2019, care se va desfăşura la sala17, parter, 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:
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)
3)

Autorizări
trageri
(% din limită)

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

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
28,01
368,94
35,07
2,73

0,00
100,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
1.200,00
2019
1.200,00
1.200,00
403,80
66,35
796,20
2020
1.200,00
1.200,00
1.154,35
3,80
45,65
2021
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 (30ianuarie2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză;
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.
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II. Analiza următoarelorcereri 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
CORNEREVA
JUDEȚUL CARAȘSEVERIN
Str. Principală nr. 1,
CP 327110.
Tel.: 0372 - 930 017
Fax: 0372 - 874 244
primariacornereva@
gmail.com

Reabilitare, modernizare și
dotare Cămin cultural din
localitatea Cornereva,
comuna Cornereva, jud.
Caraș-Severin
Modernizare drumuri
comunale în comuna
Cornereva, jud. CarașSeverin
Reabilitarea,
modernizarea, extinderea
și dotarea Școlii
Profesionale Agricole din
localitatea Bogîltin,
comuna Cornereva, jud.
Caraș-Severin
Amenajarea unui teren de
sport aferent școlii
profesionale agricole din
comuna Cornereva, jud.
Caraș-Severin
PNDR

2

COMUNA LOZNA
JUDEȚUL
BOTOȘANI
Str. Principală nr.
95.
Tel.: 0231 - 626 280
Fax: 0231 - 626 481
primaria_lozna@
yahoo.com

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

ROBOR3M + 4,25%
4183/584104/
04.02.2019
completări
584637/
19.02.2019

CEC
Bank

0,00

866.586,31
trageri în
2019

-

180
luni

com.analiză: 0,5% flat
com.analiză în regim de
urgență: 0,75%
com.gestiune: 0,08%
com.ramb.anticip.: 1%
com.reanaliză: 0,5%
com.refin.: 3%

NU

ROBOR3M + 3,75%
Achiziție buldoexcavator și
echipamente aferente în
comuna Lozna, jud.
Botoșani
PNDR

4191/584589/
18.02.2019
completări
584860/
25.02.2019

CEC
Bank

0,00
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236.927,25
trageri în
2019

5 luni

1
lună

com.analiză: 0,5%, flat
com.analiză în regim de
urgență: 0,75%
com.gestiune: 1%
com.reanaliză: 0,5%
com.neutilizare: 0,5%
com.ramb.anticip.: 1%

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

www.lozna
botosani.ro

3

COMUNA OSTRA
JUDEȚUL
SUCEAVA
Str. Principală nr.
32.
Tel.: 0230 - 575 268
Fax: 0230 - 575 418
primaria_ostra@
yahoo.com
www.primaria
comuneiostra.ro

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%
ROBOR6M + 3,75%
Modernizare și dotare
cămin cultural comuna
Ostra, jud. Suceava,
submăsura 7.6
PNDR

4193/584638/
19.02.2019
completări
585049/
04.03.2019

BCR

4

MUNICIPIUL
GHEORGHENI
JUDEȚUL
HARGHITA
Piața Libertății nr.
27, CP 535500.
Tel.: 0266 - 364 650
Fax: 0266 - 364 753
primaria@
gheorgheni.ro
www.gheorgheni.ro

Eficientizarea energetică a
casei de cultură din
municipiul Gheorgheni
Reabilitarea termică a unor
blocuri de locuit din
municipiul Gheorgheni LOT 1 și LOT 2
POR

4195/585007/
28.02.2019

CEC
Bank

5

SECTOR 4
BUCUREŞTI
B-dul Metalurgiei nr.
12-18, Grand Arena,

Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale pentru Școala
Gimnazială nr. 190, str.
Nițu Vasile nr. 16

4197/585054/
04.03.2019

BCR

270.000
trageri în
2019

0,00

5.382.607
trageri în
2019

0,00

40.575.792,96

0,00
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trageri în
2019

11
luni

1
lună

com.acordare: 0,35%
flat
com.ramb.anticip.: 2%
în cazul refinanțării de la
altă bancă

36
luni

180
luni

ROBOR6M + 1%

36
luni

108
luni

ROBOR3M + 1%

NU

2 finanţări
rambursabile:
1.Patria Bank
(fostă Carpatica):
6.831.009 lei,
investiții publice
de interes local,
2008, 15 ani (6
luni grație)
2.CEC Bank:
1.016.390 lei,
investiții publice
de interes local,
2019, 18 ani (3 ani
grație)
10 finanţări
rambursabile
directe:
1.EXIMBANK:

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

et. 1, sector 4.
Tel.: 021 - 335 9230
Fax: 021 - 337 0790
www.ps4.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale pentru
Colegiul Tehnic Miron
Niculescu din bd.
Metalurgiei nr. 89
POR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

88.333.333,31 lei,
refinanțare credit,
2016, 15 ani
2.CEC Bank:
95.932.961,11 lei,
refinanțare credit,
2016, 15 ani
3.CEC Bank:
51.810.923,78 lei,
refinanțare credit
și investiții publice,
2017, 10 ani
4.Raiffeisen Bank:
84.213.291 lei,
refinanțare credit
și investiții publice,
2017, 10 ani
5.BEI:
26.884.986,63
EUR, reabilitare
termică, 2012, 20
ani (4 ani graţie)
6.BEI: 22.470.000
EUR, reabilitare
termică, 2014, 20
ani (4 ani graţie)
7.BEI: 19.530.000
EUR, reabilitare
termică, 2016, 20
ani (4 ani graţie)
8.CEC Bank:
80.000.000 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și

(suplimentarea creditului în
valoare de 130.188.978,11
lei, contractat în decembrie
2018, până la valoarea de
170.764.771,07 lei)
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile
aflate în derulare

finanțare investiții
publice, 2017, 15
ani
9.BCR:
67.402.819,37 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și
finanțare investiții
publice, 2017, 10
ani
10.BCR:
130.188.978,11
lei, proiecte FEN,
2018, 12 ani (3 ani
grație)
o garanţie:
BCR:
32.503.685,02 lei,
refinanțare credit
BCR, garantat
DAP Sector 4,
2017, 10 ani
47.331.913,52

TOTAL

0,00

trageri în
2019

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate,care sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, cuprinse în Anexă.
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IV. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale:
1. JUDEȚUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4679/11.11.2015 a 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. 3484/18.02.2019, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea HCJ nr. 26/30.01.2019 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, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor
de investiții finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA. Având în vedere aceste modificări, 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 4.117.000 lei;
• Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.56-76, în valoare de 2.000.000 lei;
• RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți din clădirea situată în Arad, B-dul Revoluției nr.81, în valoare de
4.000.000 lei;
• Modernizare DJ 709J km 84+600-91+700 Grăniceri-Pilu (DN 79A), în valoare de 924.000 lei;
• Reabilitare DJ 793 km 0+022-14+300 Șintea Mare (DN 79A)- Șepreuș, în valoare de 1.679.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. JUDEȚUL CLUJ
În baza Hotărârilor CAÎL nr. 5022/13.12.2016 și nr. 5061/11.04.2017, Judeţul Cluj a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în
valoare totală de 200.000.000lei de la CEC BANK SA, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 5624/18.02.2019, Consiliul Județean Cluj aducela cunoştinţa CAÎL că prin HCJ nr. 298/20.12.2018 pentru modificarea HCJ
nr. 200/2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 225.000.000 lei în vederea finanțării
unor obiective de interes public județean, cu modificările ulterioare, a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din
împrumutul sus-menționat prin renunțarea la finanțarea unor obiective de investiții și realocarea sumelor între obiectivele de investiții în vederea
introducerii unor obiective de investiții noi, dintre care unele beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană. În
urma acestei notificări, lista obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare totală de 200.000.000 lei, contractat în baza celor
două hotărâri ale CAÎL (Hotărârea nr. 5022/2016 și Hotărârea nr. 5061/2017) sunt următoarele:
•
DJ107P Gilău (DN1) – Someșu Rece – Mărișel – DN1R 0+000 – 44+260: 4.851.627,20 lei;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•









DJ 107M Luna de Sus–Băișoara–Buru–lim. Jud. Alba 0+000–42+000: 4.768.933,95 lei;
DJ 109A Chinteni–Vutureni–Recea Cristur–Dealu Jurcii 10+200–48+500: 1.480.295,61 lei;
DJ 150 Viișoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu 0+600 – 40+300: 697.421,27 lei;
DJ 107L Petrești – Lita 14+900 – 30+950: 4.038.592,13 lei;
DJ 107R Muntele Băișorii – Muntele Mare 47+350 – 58+650: 6.831.937 lei;
DJ 108B lim. Jud. Sălaj – Bobâlna – Viile Dejului 21+200 – 44+000: 4.376.543,56 lei;
DJ 161B Turda – Bogata – Călărași 30+647 – 40+647: 518.584,80 lei;
DJ 161H DN 16 – Suatu 0+000 – 4+000: 515.926,73 lei;
DJ 109D (DJ 161) – Jucu de Sus – DN 1C 26+880 – 32+050: 130.296,90 lei;
DJ 151C lim. Jud. Mureș – Tritenii de Jos 12+500 – 22+700: 3.910.675,53 lei;
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj: 23.763.000 lei;
Creșterea eficienței energetice în clădirea Școlii Gimnaziale Speciale – Centru de Resurse și Documentare privind Educația
Incluzivă/Integrată: 1.743.309,85 lei;
Construirea Sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă: 16.108.302,73 lei;
Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin: 4.817.941,83 lei;
Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru deficienți de auz „Kozmutza Flora”:
1.051.094,14 lei;
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj-Fazarea proiectului Sistem de Management integrat al deșeurilor în județul
Cluj (POIM 2014 – 2020): 20.395.516,77 lei;
DJ 108N Arghireșu – lim. Jud. Sălaj 0+000 – 2+800: 2.025.857,27 lei;
DJ 103H Săcuieu – DJ 108C 12+250 – 19+250: 5.728.468,05 lei;
Lucrări de asigurare a stabilității versantului Nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea Proiectului Dezvoltare Parc Industrial Tetarom
1 – Edificare clădiri, extindere și modernizare infrastructură: 18.206.840 lei;
Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj-Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Cluj (POIM 2014 – 2020): 53.438.151,74 lei;
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ
108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la
km. 22+164,500 (POR 2014-2020): 4.014.521,27 lei;
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și
reabilitarea DJ 109 (intersecție DN 1C – limita jud. Sălaj) de la km. 0+000 la km. 31+976 (POR 2014-2020): 1.721.002,54 lei;
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ
172A (km. 33+000 – km. 39+452), DJ 161G (km. 0+000 la km. 18+406) și DJ 161 (intersecția DN 16) – Gădălin – Bonțida – DN 1C (km.
0+000 la km. 16+933,100) (POR 2014-2020): 3.324.155,47 lei;
1 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 1 format din sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 107M și DJ 107L, parte a Traseului
Regional Transilvania Nord (POR 2014-2020): 1.193.365,58 lei;
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2 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 2 format din sectoare de drum ale DJ 108D, DJ 105T și DJ 109A, parte a Traseului
Regional Transilvania Nord (POR 2014-2020): 1.217.215,94 lei;

3 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 3 format din sectoare de drum ale DJ 161H, DJ 150, DJ 161A și DJ 151C, parte a
Traseului Regional Transilvania Nord (POR 2014-2020): 1.365.708,81 lei;

4 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 4 format din sectoare de drum ale DJ 107P și DJ 107N, parte a Traseului Regional
Transilvania Nord (POR 2014-2020): 1.050.784,16 lei;

5 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 5 format din sectoare de drum ale DJ 108C, parte a Traseului Regional Transilvania
Nord (POR 2014-2020): 365.492,86 lei;

6 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 6 format din sectoare de drum ale DJ 109B și DJ 109D, parte a Traseului Regional
Transilvania Nord (POR 2014-2020): 331.865 lei;

7 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 7 format din sectoare de drum ale DJ 161C, parte a Traseului Regional Transilvania
Nord (POR 2014-2020): 186.293,23 lei;

8 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 8 format din sectoare de drum ale DJ 161B și DJ 107F, parte a Traseului Regional
Transilvania Nord (POR 2014-2020): 223.888,19 lei;

9 Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 9 format din sectoare de drum ale DJ 103N și DJ 103J, parte a Traseului Regional
Transilvania Nord (POR 2014-2020): 174.154,58 lei;

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Monument Istoric Castel Banffy, Sat Răscruci, Comuna Bonțida, Județul
Cluj (POR 2014-2020): 837.069,94 lei;

Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantina și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS (POR 2014-2020):
2.927.395,36 lei;

Creșterea eficienței energetice a clădirilor școală, atelier și sală de sport cu bază de recuperare din cadrul Liceului Tehnologic Special
SAMUS (POR 2014-2020): 1.175.015,89 lei;

Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj–
Napoca (POR 2014-2020): 492.754,12 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
3. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚULCĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4863/06.04.2016 a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărași a unei finanţări rambursabile în valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.

Cu Notificarea nr. 6076/07.02.2019, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Călărași aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr.
228/19.12.2018, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții, prevăzută în HCL nr. 188/12.11.2015, și a HCL nr. 6/30.01.2019, prin
care a fost aprobată prelungirea perioadei de trageri până la data de 31.12.2019. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea
următoarea structură:
• Modernizare străzi Cornișei și Progresului: 2.935.603 lei;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reabilitare Clădire Hala Piața Agro-alimentara (Hala Legume-Fructe): 500.000 lei;
Modernizare Bazar Big din Municipiul Călărași: 1.000.000 lei;
Modernizare străzi în Municipiul Călărași: 11.724.397 lei;
Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea Monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, proiect finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020: 6.440.000 lei;
Rețea canalizare pluvială strada Locomotivei: 100.000 lei;
Amenajare peisagistică și modernizare B-dul Nicolae Titulescu între str.Cornișei și str.Locomotivei: 1.000.000 lei;
Lucrări de amenajare Piața Unirii (Piața Centrală) din Municipiul Călărași: 1.000.000 lei;
Pavilion administrativ și amenajări incinta Cimitirului nou în municipiul Călărași: 100.000 lei;
Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni, Municipiul Călărași: 200.000 lei.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Călărași a prezentat:
• HCL nr. 6/30.01.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr. 188/2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții publice de interes local;
• proiectul actului adițional nr. 2 la Contractul de credit din data de 03.05.2016, înregistrat la Municipiul Călărași sub nr. 20453 din data de
03.05.2016;
• HCL nr. 228/19.12.2018 pentru modificarea și completarea HCL nr. 188/12.11.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea finanțării unor investiții publice de interes local;
• HCL nr. 106/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea canalizare pluvială strada
Locomotivei” din municipiul Călărași;
• HCL nr. 194/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare Piața
Unirii (Piața Centrală)” din municipiul Călărași;
• HCL nr. 220/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pavilion administrativ și
amenajări incinta Cimitirului Nou” din municipiul Călărași;
• HCL nr. 105/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Rețea canalizare menajeră și
pluvială Cartier Măgureni” din municipiul Călărași;
• HCL nr. 84/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică și
modernizare Bulevardul Nicolae Titulescu între strada Cornișei și strada Locomotivei”;
• contul de execuţie a bugetului local - Venituri, pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită modificarea listei de investiții
prevăzută în HCL nr. 188/12.11.2015;
• situaţia estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a împrumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.4 la
norme şi proceduri din HG nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
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• calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3 la norme şi proceduri
din HG nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
4. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PrinHotărârea CAÎL nr.5265/19.12.2017 a fost autorizată 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 H.C.L. 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.Ulterior, prin H.C.L. nr.187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.296/31.10.2017
s-aaprobat înlocuirea obiectivului de investiţii publice „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața
agroalimentară Berceni – Sudului” cu 3 obiective de investiții noi, respectiv :
• „Supralărgire Str. Turnu Măgurele (Bd. C-tin Brâncoveanu – până la Șos.Berceni)”;
• „Supralărgire Șos.Berceni (Șos.Olteniței până la limita administrativă Șoseaua 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)”.
Cu Notificareanr.12.701/21.02.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.10.711/22.02.2019,Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL adoptarea H.C.L. nr.33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.296/31.10.2017, cu modificările și
completările ulterioare.Prin această hotărâre a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţiiavând ca sursă de finanțare creditul de
35.600.000 lei de la BCR SA, în sensul suplimentării celor trei obiective de investiții sus-menționate cu un obiectiv nou:„Amenajare parcare P+2
intersecția șos.Olteniței cu șos. Berceni”.
Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.
PrinHotărârea CAÎL nr.5266/19.12.2017 a fost autorizată 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. 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 H.C.L. nr.296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de
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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.
Cu Notificareanr.12.700/21.02.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.10.714/22.02.2019,Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL adoptarea H.C.L. nr.33/18.02.2019 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.296/31.10.2017.Prin această
hotărâre a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţiiavând ca sursă de finanțare creditul de 64.400.000 lei de la CEC Bank SA, în
sensul eliminării obiectivului de investiții destinat reabilitării termice a 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
• „Amenajare parcare intersecția Str. Straja cu Str. Reșița” .
Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.
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