
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 07 decembrie 2018, care se va desfăşura la sala 604A, etaj 6, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2018 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2018 – 2020:
Conform dispozițiilor  art.  3 alin. (2)-(3) din  Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi  în cadrul  fiscal-
bugetar  pe anul 2018,  în  anul 2018, 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/subdiviziune 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. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020,
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 2018,
2019 și 2020. 
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:

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 curent
(mil. lei) 2)

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

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2018 1.200,00  1.199,56 0,44 1.200,00    1.097,85    102,15     91,49 201,08 282,21 691,89

2019 1.200,00 1.200,00     1.200,00        0,00    100,00   51,80

2020 1.200,00 1.200,00        796,06    403,94     66,34   20,69

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017; 
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 2018
(4,65 lei/euro, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2018 (9 noiembrie 2018), elaborată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză.   
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II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,  destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

MUNICIPIUL GHE-
ORGHENI

JUDEȚUL HARGHI-
TA

Piața Libertății nr.
27.

Tel.: 0266 - 364 650
Fax: 0266 - 364 753

primaria@ gheor-
gheni.ro

www.gheorgheni.ro

Amenajarea unui parc în 
strada Constructorilor, F.N. 
din municipiul Gheorgheni, 
prin reconversia și 
refuncționalizarea terenului
vacant și neutilizat 
Conservarea și 
revitalizarea muzeului 
Tarisznyas Marton din 
municipiul Gheorgheni 
Eficientizarea energetică a 
internatului Colegiului 
Tehnic „Batthyany Ignac” 
din municipiul Gheorgheni 
POR

4023/592122/
16.10.2018

CEC 
Bank 0,00

1.016.390
trageri în

2019

36
luni

180
luni ROBOR6M + 1%  

2 finanţări 
rambursabile:
1.Patria Bank (fostă
Carpatica): 
6.534.692 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2008, 
15 ani (6 luni grație)
2.Patria Bank: 
296.317 lei, investiții
publice de interes 
local, 2008, 15 ani 
(6 luni grație)

2

COMUNA
DRĂGANU

JUDEȚUL ARGEȘ
Com. Drăganu nr.

50.
Tel.: 0762 - 628 878
primariadraganu@

yahoo.com
www.cjarges.ro/

Draganu

Achiziție buldoexcavator 
pentru efectuarea 
serviciilor de gospodărire 
comunală
PNDR

4075/593221/
15.11.2018
completări
593799/

03.12.2018,
05.12.2018,
06.12.2018

CEC 
Bank 0,00

256.217
trageri în

2018

20
luni

1
lună 

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.refin.: 3%
com.reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 0,7%

NU

3 COMUNA VALEA
IERII

Achiziție vidanjă combinată
în comuna Valea Ierii

4087/593307/
19.11.2018

CEC 
Bank

0,00 288.107,75
trageri în

- 24
luni 

ROBOR6M + 3,75%  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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

JUDEȚUL CLUJ
Satul Valea Ierii nr.

50.
Tel.: 0374 - 961 930
Fax: 0374 - 091 297
primaria_valea _ie-

rii@yahoo.com

PNDR
completări
593898/

05.12.2018
2018

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

4

COMUNA
ADĂȘENI
JUDEȚUL

BOTOȘANI
Tel./Fax:

0231 - 563 100
consiliuladaseni@

yahoo.com
www.primaria

adaseni.ro

Achiziție buldoexcavator 
pentru comuna Adășeni, 
jud. Botoșani
PNDR

4090/593352/
20.11.2018
completări
593682/

28.11.2018

BCR 0,00
512.000

trageri în
2018

23
luni

1
lună 

ROBOR6M + 2%  

com.acordare: 1,5% 
flat
com.ramb.anticip.: 2% 
flat, în cazul refin. de 
la altă bancă

NU

5

COMUNA
TÎRGȘORU VECHI

JUDEȚUL
PRAHOVA

Sat Strejnicu, str.
Principală nr. 200.

Tel.: 0244 - 482 291
Fax: 0244 - 482 555

primtgvechi@
yahoo.com

 

Achiziție utilaj 
multifuncțional de către 
comuna Tîrgșoru Vechi
PNDR
prefinanțare

4091/593354/
20.11.2018

 

BCR
 

0,00
 

335.207
trageri în

2018

10
luni

1
lună 

ROBOR6M + 2,5%  

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

2 finanţări 
rambursabile:
1.BCR: 987.000 
euro, investiții 
publice, 2007, 12 
ani (3 ani grație)
2.BCR: 2.790.000 
lei, investiții publice,
2017, 9 ani (2 ani 
grație)

 

cofinanțare
308.239

trageri în
2018

8 luni 16
luni 

ROBOR6M + 2,5%  

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

6 ORAȘUL HAȚEG
JUDEȚUL HUNE-

DOARA

Reabilitare termică și 
utilizare energie 
regenerabilă - clădire 

4094/593385/
21.11.2018

CEC 
Bank

0,00 2.207.000
trageri în:

2019:

20
luni

160
luni

ROBOR6M + 1%

com.analiză în regim 

3 finanţări 
rambursabile:
1.BRD-GSG SA: 
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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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Piața Unirii nr. 6.
Tel.: 0254 - 770 273
Fax: 0254 - 777 756
primaria.hateg@ ya-

hoo.com
www.primarie ha-

teg.ro

Spitalul Orășenesc Hațeg
POR

1.110.000
2020:

1.097.000

de urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.refin.: 3%
com.reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 0,7%

2.000.000 lei, 
investiții publice, 
2006, 20 ani (4 ani 
grație)
2.CEC Bank: 
665.882,56 lei, 
investiții publice, 
2014, 5 ani (19 luni 
grație)
3.BEI: 448.254,82 
EUR, program 
SAMTID, 
subîmprumut, 2005,
25 ani (6 ani grație)

7

COMUNA RUNCU
JUDEȚUL

DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr.

17.
Tel./Fax:

0245 - 234 003
primaria.runcu@

yahoo.com
www.primaria-

runcu.ro 

Reabilitarea și 
modernizarea drumului 
comunal DC 134 Runcu - 
Brebu, comuna Runcu
PNDR

4095/593398/
21.11.2018
completări
593875/

04.12.2018
 

Banca 
Tran-
silva-
nia
 

0,00

270.000
trageri în

2018
7 luni 1

lună 

ROBOR6M + 4,5%
com.acordare: 1% flat
com.ramb.anticip.: 1% 
în cazul refin. de la 
alte bănci NU

 Dotarea cu mobilier și 
aparatură a Centrului 
Cultural din comuna 
Runcu, jud. Dâmbovița
PNDR

108.000
trageri în

2018
7 luni 1

lună 

ROBOR6M + 4,5%
com.acordare: 1% flat
com.ramb.anticip.: 1% 
în cazul refin. de la 
alte bănci

8

COMUNA VOI-
NEȘTI

JUDEȚUL VASLUI
CP 737595

Tel.: 0235 - 347 316

Achiziție autogreder, 
comuna Voinești, jud. 
Vaslui
PNDR
(plată parțială consultanță1)

4098/593481/
23.11.2018
completări
593963/

06.12.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
29.700

trageri în
2018

- 12
luni 

ROBOR6M + 3,5%
com.acordare: 0,5% 
flat
com.ramb.anticip.: 2% 
în cazul refin. de la 

NU

1
 Comuna Voinești solicită autorizarea contractării unui împrumut pentru plata parțială a consultanței aferentă proiectului, în valoare de 29.700 

lei; bugetul indicativ, parte integrantă a proiecului care beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin PNDR prevede alocarea sumei de 
30.499,20 lei pentru consultanță.  
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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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Fax: 0235 - 347 441 alte bănci

9

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

Restaurarea și valorificarea
durabilă a patrimoniului 
cultural Castelul Corvinilor 
- Municipiul Hunedoara, 
Județul Hunedoara
Reabilitarea clădirilor 
publice din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice - Colegiul 
Național Iancu de 
Hunedoara
Reabilitarea clădirilor 
publice din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice - Colegiul 
Tehnic Matei Corvin
Reabilitarea clădirilor 
publice din municipiul 
Hunedoara pentru 
creșterea eficienței 
energetice - Primăria 
Municipiului Hunedoara
POR

4111/593565/
26.11.2018

CEC 
Bank 0,00

8.200.471
trageri în:

2019:
2.733.490,35

2020:
2.733.490,35

2021:
2.733.490,30

36
luni

120
luni

ROBOR6M + 0,6%

com.analiză în regim 
de urgență: 500 lei
com.reanaliză: 500 lei
com.reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 0,7%

3 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)
o garanţie:
KfW: 2.982.504 
EUR, subîmprumut 
SC APA PROD SA -
Program SAMTID, 
2009, 20 ani (5 ani 
graţie) 

10 COMUNA
VOINEȘTI

JUDEȚUL VASLUI
CP 737595

Achiziție autogreder, 
comuna Voinești, jud. 
Vaslui
PNDR

4112/593583/
26.11.2018
completări
593963/

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00 242.641
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 3,5%
com.acordare: 0,5% 
flat
com.ramb.anticip.: 2% 

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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Tel.: 0235 - 347 316
Fax: 0235 - 347 441 06.12.2018 în cazul refin. de la 

alte bănci

11

COMUNA
CĂPÎLNIȚA
JUDEȚUL

HARGHITA
Căpîlnița nr. 352.

Tel./Fax:
0266 - 247 601
primca352@

gmail.com
www.kapolna

sfalu.ro

Canalizare menajeră și 
stația de epurare în 
comuna Căpâlnița
Construire grădiniță în 
comuna Căpâlnița
PNDR

4114/593636/
27.11.2018
completări
06.12.2018

BCR 0,00
757.000

trageri în
2018

17
luni

1
lună 

ROBOR6M + 5%

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

o finanţare 
rambursabilă:
SC URBANLED 
SRL: 274.361,64 
lei, lucrări 
energetice cu 
economisire de 
energie pentru 
iluminatul public al 
comunei, 2016, 7 
ani 

12

COMUNA POIANA
JUDEȚUL

DÂMBOVIȚA
Tel.: 0245 - 721 841
Fax: 0245 - 721 723
primaria_poianada

mbovita@
yahoo.com

Dotarea cu utilaje 
performante a serviciului 
public de gospodărire 
comunală din comuna 
Poiana, jud. Dâmbovița
PNDR

4119/593719/
29.11.2018
completări
593907/

05.12.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
467.641,50

trageri în
2018

8 luni 1
lună 

ROBOR6M + 4,5%

com.acordare: 1% flat
com.ramb.anticip.: 1% 
în cazul refin. de la 
alte bănci

o finanţare 
rambursabilă:
MFP: 957.300 lei, 
cofinanșare proiect 
PNDL - OUG nr. 
2/2015, 2015, 10 
ani 

13 SECTOR 4
BUCUREŞTI

B-dul Metalurgiei nr.
12-18, Grand Arena,

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

www.ps4.ro

Creșterea performanței 
energetice pentru blocurile 
de locuințe din Sectorul 4 
al Municipiului București - 
CPE 1, CPE 2, CPE 3, 
CPE 4, CPE 5, CPE 6, 
CPE 8
POR

4133/593813/
03.12.2018

BCR 0,00 130.188.978,
11

trageri în
2019

36
luni

108
luni

ROBOR3M + 1% 9 finanţări 
rambursabile 
directe:
1.EXIMBANK: 
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, 
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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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

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 
finanțare investiții 
publice, 2017, 15 
ani
9.BCR: 
67.402.819,37 lei, 
refinanțare credit 
Raiffeisen Bank și 
finanțare investiții 
publice, 2017, 10 
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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 derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

ani
o garanţie:
BCR: 
32.503.685,02 lei, 
refinanțare credit 
BCR, garantat DAP 
Sector 4, 2017, 10 
ani

TOTAL 0,00

145.187.592,
36

trageri în:
 2018:

3.574.753,25
2019:

135.048.858,
46

2020:
3.830.490,35

2021:
2.733.490,30

III.  Analiza  următoarelor  cereri  pentru  autorizarea contractării  de  finanţări  rambursabile  interne,  destinate  refinanțării  datoriei
publice locale:
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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

1

ORAȘUL OTOPENI
JUDEȚUL ILFOV
Str. 23 August nr.

10.
Tel.: 021 - 352 0033
Fax: 021 - 352 0034
secretariat@ otope-

niro.ro
www.otopeni.ro

Refinanțarea datoriei 
publice locale decurgând 
din contractul nr. GRIM 
641132/27.05.2015, 
încheiat cu UniCredit Bank 
SA

4077/593254/
16.11.2018
completări

22.11.2018,
28.11.2018,

593920/
05.12.2018

BCR 0,00 13.822.881,27
trageri în 2018 - 81

luni
ROBOR6M + 
0,68%

2 finanţări 
rambursabile:
1.BCR: 73.200.000 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2006, 17 
ani (117 luni grație)
2.UniCredit Bank: 
43.500.000 lei, 
refinanțare credit 
furnizor, 2015, 10 ani (2 
luni grație)

2

COMUNA CERNI-
CA

JUDEȚUL ILFOV
Str. Traian nr. 10.

Refinanțarea datoriei 
publice locale decurgând 
din contractele de credit 
încheiate cu CEC Bank (nr.
RQ13072079636935/ 
30.07.2013, sold 
2.679.864,37 lei) și 
UniCredit Bank (nr. GRIM 
1038343/12.08.2016, sold 
1.654.815,10 lei)2

4097/593439/
22.11.2018
completări
593720/

29.11.2018

BCR 0,00 4.334.679,47
trageri în 2018 - 120

luni

ROBOR6M + 
0,89%

com.acordare: 
0,1% flat

2 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 

TOTAL 0,00
18.157.560,74

trageri în
 2018

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din  OG nr. 8/2018
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prezentate în Anexa nr. 1. 

2
 Comuna Cernica a revenit cu o nouă Cerere, conform căreia suma solicitată inițial (4.446.580,3 lei) a fost redusă la 4.334.679,47 lei, conform 

comunicărilor băncilor de la care au fost contractate împrumuturile ce se doresc a fi refinanțate.  
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V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării  de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art.  1 din  OUG nr. 89/2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prezentate în Anexa nr. 2. 

VI. 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
Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 3. 

VII. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în baza art. 1 din  OUG nr.
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, care intră sub incidența plafoanelor de contractare și trageri aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG
nr. 887/2017:

Denu-
mire
județ

Denumire
unitate admi-
nistrativ-teri-

torială

Nr. Re-
gistru
cereri

adresa-
te CAÎL

Nr. înregis-
trare cerere

la
Registratu-

ra MFP /
completări

Dată înre-
gistrare ce-
rere la Re-
gistratura

MFP / com-
pletări

Nr. și dată
înregistra-
re cerere la

DGTDP /
completări

Destina-
ție împru-

mut

Domeni-
ul con-

form art.
1 alin. (2)
din OUG

nr.
11/2018

Valoare
cheltuieli

aferente in-
vestițiilor

- lei -

Valoare
împrumut,
cf. Cerere

- lei -

Perioa-
da de

rambur-
sare

(în ani)

Finan-
țări ram-

bur-
sabile

aflate în
derulare

Dobândă

MU-
REȘ

COMUNA 
ACĂȚARI 4076 65.409

68.585
15.11.2018
03.12.2018

593222/
15.11.2018

593800/
03.12.2018

Construire
grădiniță 
cu 
program 
prelungit 
și școală 
generală 
clasele I-
IV în 
localitatea 
Acățari, 
jud. Mureș
Casă de 
tineret cu 
piscină

educație

sport și
tineret

5.715.562,3
1

440.100,0
0 5 NU 5,59%

VIII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
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1. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 3503/19.02.2014, Sectorul 4 al Municipiului București a contractat finanţarea rambursabilă în valoare de 22.470.000
euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru realizarea de investiții publice de interes local. 

Cu  Notificarea nr.75139/22.11.2018,  cu  completările  ulterioare,  Primăria  Sectorului  4  al  Municipiului  București  aduce  la  cunoștința  CAÎL
adoptarea  HCL S4  nr.  128/21.05.2018  pentru  modificarea  HCL S4  nr.  75/26.05.2011,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  privind
aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în
vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București. Conform HCL S4 nr. 128/21.05.2018, Sectorul 4 al
Municipiului Bucureşti suplimentează lista de investiţii care a stat la baza obţinerii avizului CAÎL cu încă 30 blocuri, ajungând la 104 blocuri de
reabilitat termic. În sprijinul Notificării sus-menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a prezentat:

- HCL S4 nr. 128/21.05.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 75/26.05.2011, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea
de către Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București a unor împrumuturi externe de la Banca Europeană de Investiții în
vederea reabilitării termice ale blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București;

- HCL S4 nr.  206/25.07.2018  privind actualizarea indicatorilor  tehnico-economici  -  la  faza  Proiect  Tehnic  -  pentru  obiectivele  de
investiții: bloc 2A, B-dul Alexandru Obregia nr. 2A bis și bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4;

- HCL S4 nr. 238/13.09.2017 privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe din Sectorul 4
al Municipiului București, aprobați prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4;

- HCL S4 nr. 316/20.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai blocurilor de locuințe care fac parte din „Programul
multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada
2014-2030”;

- HCL S4 nr. 68/30.03.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiective de investiții de
pe raza Sectorului 4;

- Dispozițiile nr. 2422/21.12.2017 și nr. 145/16.01.2018 emise de primarul Sectorului 4 al Municipiului București.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

În  baza  Hotărârii  CAÎL  nr.  5198/20.09.2017,  Sectorul  4  al  Municipiului  Bucureşti  a  contractat  o  finanţare  rambursabilă  în  valoare  de
51.810.923,784 lei  de la CEC Bank, destinată refinanțării de datorie publică locală și realizării unor obiective de investiţii publice de interes
local. 

Cu Notificarea nr. 464713/27.07.2018, completată cu Notificarea nr. 75142/22.11.2018, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la
cunoștința CAÎL că prin Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 254/02.10.2018 și nr. 186/02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr.
138/31.05.2017 privind  aprobarea contractării  unei/unor  finanțări  rambursabile  interne în  valoare  de până la  137.325.270 lei,  în  vederea
refinanțării  împrumutului  contractat  de  la  Banca  Comercială  Română  (19/28643/03.10.2005),  precum  și  în  vederea  asigurării  finanțării
investițiilor publice de interes local, modificată și completată, a fost aprobată modificarea unui obiectiv din lista obiectivelor de investiții care a
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stat la baza obținerii avizului CAÎL. În acest sens, obiectivul denumit „Amenajare parcare spic Bd. Constantin Brâncoveanu” devine „Amenajare
parcare spic Bd. Constantin Brâncoveanu, inclusiv amenajare sens giratoriu intersecție cu str. Luică cu Turnu Măgurele”. Indicatorii tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL  S4 nr. 126/21.05.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 336/28.11.2017 privind actualizarea
indicatorilor tehnico-economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4.

Cu  Notificarea menționată,  Primăria Sectorului 4 al Municipiului București  comunică și că au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai
unora dintre obiectivele de investiţii pentru care a fost contractată finanțarea rambursabilă de la CEC Bank. Referitor la acest aspect, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, art.
3 alin.  (4)  din Anexa 1 „Norme şi  proceduri  privind autorizarea contractării  sau garantării  de împrumuturi  de către unităţile  administrativ-
teritoriale”, se notifică CAÎL numai situațiile în care, pe parcursul derulării investiţiilor, se înregistrează economii faţă de valoarea împrumutului
autorizat, care pot fi utilizate pentru finanţarea altor investiţii fără a fi necesară o nouă autorizare, precum și situațiile în care, pe parcursul
derulării  împrumutului  autorizat,  prin  hotărâre  a  autorităţii  deliberative  se  produc  modificări  în  lista  investiţiilor  finanţate  din  împrumut.
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai unui obiectiv de investiții aflat în lista celor pentru a căror realizare a fost contractată o finanțare
rambursabilă nu se înscrie în niciuna dintre situațiile enumerate, operațiunea respectivă nefiind de competența CAÎL și nu este necesară
notificarea CAÎL în acest sens.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

2. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5131/03.08.2017, Municipiul Galați a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 100.000.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 12.09.2017 cu CEC Bank S.A. 

Cu Notificarea nr. 94702/26.11.2018, cu modificările și completările cuprinse în Notificarea nr. 97386/06.12.2018, Primăria Municipiului Galați
aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr.
657/06.12.2018  pentru modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare. Modificările listei de investiții constau în eliminarea unui obiectiv din lista de investiții,
a adăugării altuia și redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții. Trei dintre obiectivele de investiții aflate în listă
beneficiază de fonduri externe europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 („Anvelopare unități de învățământ
Școala gimnazială nr. 3 – B-dul Dunărea nr. 60, Galați”, „Anvelopare unități de învățământ Școala gimnazială nr. 22 din municipiul Galați” și
„Reabilitare zona istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească, nr. 58”). În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor
din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei este următoarea:

• Centrale termice unități de învățământ: 12.699.000 lei;
• Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 7.479.000 lei;
• Resistematizare str. Brăi între bdul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 13.500.000 lei;
• Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 2.205.000 lei,
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• Reabilitare infrastructură transport, inclusive viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 11.430.000 lei;
• Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 13.338.650 lei;
• Modernizare Parc Eminescu: 3.671.422 lei;
• Amenajare târg auto str. Macului: 80.000 lei,
• Achiziție autobuze: 900.842,61 lei;
• Amenajare scuar bd. Galați – str. Oțelarilor: 3.900.350 lei;
• Construire locuințe sociale Micro 17: 4.528.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 1.930.635,39 lei;
• Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.899.500 lei;
• Sistematizare zona Colegiului Mihail Kogălniceanu: 5.220.000 lei;
• Modernizare Aleea Păcii (str.Moruzzi nr. 74-82): 136.600 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați: 1.564.270 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați: 1.500.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G8, str. Brăi nr. 258bis, Micro 18: 646.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G1, str. Brăi nr. 250, Micro 18: 592.000 lei;
• Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58: 147.730 lei;
• Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Dembrie 1918: 1.500.000 lei;
• Modernizare străzi Valea Orașului: 1.000.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina I: 400.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II: 400.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I: 300.000 lei;
• Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați: 3.800.000 lei;
• Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați: 880.000 lei;
• Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria: 387.000 lei;
• Reabilitare rețea electrică de transport public cu trobuze: 2.900.000 lei;
• Eficientizarea transportului public local – 290.000 lei;
• Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare – 290.000 lei;
• Modernizare str. Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri – 484.000 lei.   

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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3. ORAȘUL CHITILA, JUDEȚUL ILFOV

Prin Hotărârea CAÎL nr.  4026/02.03.2015  a fost  avizată  contractarea de către  Orașul  Chitila  a  unei  finanţări  rambursabile  în  valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Chitila a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit de investiții nr. RQ15044025750044/08.04.2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu Notificarea nr.35375/23.11.2018, Primăria Orașului Chitila aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 125/22.11.2018 privind aprobarea
modificării  HCL Oraș Chitila nr.  38/02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL Oraș Chitila nr.  26/07.04.2015.  Prin adoptarea acestei
hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice, prin introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de
investiții. Potrivit documentelor transmise, creditul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

• Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit cu 6 Săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, oraș
Chitila, șos. Banatului,  în valoare de 5.900.000 lei;

• Amenajări exterioare drumuri și parcaje + alei de circulație pietonală, în valoare de 900.000 lei;
• Străzi în cartierul 2 Tineret, în valoare de 1.860.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică zona de locuințe individuale „Cartier Tineretului II”, în valoare de 720.000 lei;
• Obiectul nr.1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa II, în valoare de 375.000 lei;
• Obiectul nr.2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa II, în valoare de 600.000 lei;
• Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa I, în valoare de 475.000 lei;
• Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa II, în valoare de 480.000 lei;
• Proiectare pistă de bicicliști Lac Mangu, oraș Chitila, în valoare de 1.016.000 lei;
• Reamenajare teren sport UTREC, oraș Chitila, în valoare de 434.000 lei;
• Extindere rețele de alimentare cu apă șos. Banatului și str. Câmpului, cu subtraversare C.F. Orașul Chitila, în valoare de

577.000 lei;
• Lucrări  de destufizare,  decolmatare și  realizare ecran de protecție din palplanșe sintetice, Oraș Chitila,  în valoare de

2.203.000 lei;
• Extindere sală de sport în str. Castanilor, Oraș Chitila, în valoare de 3.830.000 lei;
• Autobuze de transport persoane în Orașul Chitila, în valoare de 3.000.000 lei;
• Străzi în Cartierul 3 Tineret, în valoare de 530.000 lei;
• Achiziție teren, în valoare de 2.100.000 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5412/08.08.2018 s-a autorizat contractarea de către Orașul Chitila a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local, conform H.C.L. nr.27/26.03.2018, și anume: 

•  Construire Școală primară și gimnazială (21.423.000 lei);
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•  Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit cu 6 săli de grupă,  amenajare incintă și împrejmuire, utilități, Județul
Ilfov, Oraș Chitila (1.436.000 lei);

• Achiziție teren (2.141.000 lei).
În baza Hotărârii CAÎL sus-menționate, Orașul Chitila a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ18091293957773, în data de
12.09.2018. 

Cu Notificarea nr. 35.376/23.11.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 69.011/04.12.2018, Primăria Orașului Chitila aduce la
cunoștința CAÎL adoptarea  HCL nr.  124/22.11.2018 privind aprobarea modificării HCL nr. 27/26.03.2018 privind aprobarea contractării unor
finanțări rambursabile interne, după cum urmează: 1) 25.000.000 lei pentru realizarea investi’iilor de interes local; 2) până la 25.000.000 lei
pentru refinanțarea/negocierea creditului de la CEC Bank. Prin această hotărâre a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţii având
ca sursă de finanțare creditul de 25.000.000 lei de la CEC Bank SA, conform Anexei nr. 1, în sensul modificării și suplimentării obiectivelor
inițiale de investiții, valoarea finanțării rambursabile autorizată rămânând neschimbată, după cum urmează:

• Construire şi dotare Gradiniţa cu program prelungit cu 6 Săli de grupă, amenajare incinta şi împrejmuire, utilităţi, judeţul Ilfov, Oraş Chitila
(1.436.000 lei);

• Consolidare, reamenajare, reabilitare si recompartimentare constructie, modificari ale fatadelor si refacerea invelitorii a Centrului medical
Chitila, schimbare de functiune, Soseaua Banatului, nr. 2, Chitila, judetul Ilfov (10.084.000 lei);

• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc G1, str.Lalelelor nr.41 (673.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc F1, str. Aurel Vlaicu nr. 10 (686.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc 2Bis, Sc.A, str. Rudeni nr. 36Bis (806.000

lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc P5, str. Magnoliei nr. 2 (437.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc P8, str. Lalelelor nr. 39 (878.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc P1, str. Lalelelor nr. 21 (1.224..000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Sc.1,2,3, str. Aurel Vlaicu nr. 2B (934.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc F3, str. Aurel Vlaicu nr. 14 (631.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc F2, str. Aurel Vlaicu nr. 12 (747.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bl. C, Sc. 1,2,3, str. Aurel Vlaicu nr. 51; Bl. C, Sc.

4; Bl. D Sc.4, str. Păcii nr. 1a (1.776.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Sc. 1,2,3, str. Aurel Vlaicu nr. 2A (934.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bl. D, Sc. 2,3, str. Duzilor nr. 58A (856.000 lei);
• Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Orașul Chitila, Județul Ilfov – Bloc F4, str. Aurel Vlaicu nr. 16 (621.000 lei);
• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii sistemului de iluminat in Orașul Chitila (2.277.000 lei).
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4. COMUNA IGHIU, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5187/20.09.2017  a fost avizată contractarea de către Comuna Ighiu a unei finanţări rambursabile în valoare de
1.191.362 lei,  pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri,  Comuna Ighiu a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit nr. RQ17100360909628/30.10.2017. 

Cu Notificarea nr. 12899/16.11.2018, Primăria Comunei Ighiu aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 94/14.11.2018 privind aprobarea
modificării HCL Ighiu nr. 72/2017 prin care a fost stabilită destinația imobilelor achiziționate prin HCL Ighiu nr. 44/2017 privind aprobarea
achiziționării de către comuna Ighiu a imobilului înscris în CF nr. 70048 a localității Ighiu, situat în localitatea Ighiu nr. 49, comuna Ighiu, județul
Alba, a imobilului înscris în CF nr. 72051 a localității Ighiu, nr. 50, comuna Ighiu, județul Alba, a imobilului înscris în CF nr. 72222 a localității
Ighiu, situat în localitatea Ighiu, nr. 50, comuna Ighiu, județul Alba și a imobilului înscris în CF nr. 71480 a localității Ighiu, nr. 51, comuna Ighiu,
județul Alba. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost modificată destinația imobilelor achiziționate din împrumutul contractat de
la CEC Bank SA. Potrivit documentelor transmise, structura listei investițiilor finanțate din credit va fi următoarea:
1. Imobil înscris în CF nr. 70048, cu valoarea de 170.000 lei, având ca destinație „centru de servicii comunitare integrate pentru tinerii în

Comuna Ighiu”;
2. Imobil înscris în CF nr. 72051, cu valoarea de 729.544 lei, având ca destinație „complex de agrement constând în: unitate de cazare

turistică, piscină pentru adulți și copii, restaurant”;
3. Imobil înscris în CF nr. 72222, cu valoarea de 109.432 lei, având ca destinație „centru de servicii comunitare integrate pentru tinerii din

Comuna Ighiu”;
4. Imobil înscris în CF nr. 71480 cu valoarea de 182.386 lei, având ca destinație „centru social multifuncțional destinat copiilor de pe raza

comunei Ighiu și înființării unei creșe de copii în comuna Ighiu”.
Modificările intervenite sunt în limita valorii finanțării rambursabile autorizate.

5. COMUNA GURA RÂULUI, JUDEȚUL SIBIU

Prin Hotărârea CAÎL nr.  5213/10.10.2017,  Comuna Gura Râului  a fost  autorizată să contracteze o finanţare  rambursabilă în  valoare de
5.500.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 25.10.2017 cu CEC Bank
SA. 

Cu Notificarea nr. 6734/06.12.2018, Primăria Comunei Gura Râului aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a
stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 92/16.11.2018 privind aprobarea modificării anexei 1 la Hotărârea Consiliului
Local  nr.  40/2017 referitor la  repartizarea pe obiective a finanțării  rambursabile interne în sumă de 5.500.000 lei  de la CEC Bank SA.
Modificările listei de investiții constau în înlocuirea a trei obiective de investiții și redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor obiectivelor de
investiții.  Pentru unul dintre obiectivele de investiții  aflate în lista modificată a fost semnat un contract de finanțare în cadrul Programului
Național pentru Dezvoltare Rurală, proiectul Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență din
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comuna Gura Râului, județul Sibiu. În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea rambursabilă în valoare de 5.500.000
lei este următoarea:

•  Extinderea rețelelor de utilități – Rețele de apă și canalizare și extinderea stației de epurare în Comuna Gura Râului, Județul Sibiu: 1.700.000
lei;

•  Construire grădiniță în comuna Gura Râului – investiție de finalizat: 800.000 lei;
•  Lucrări de canalizare pluvială str. Principală în comuna Gura Râului; 960.000 lei;
•  Amenajare trotuare și rigole comuna Gura Râului: 980.000 lei;
•  Modernizare drumuri de expploatație agricolă comuna Gura Râului, județul Sibiu: 610.000 lei;
•  Achiziționarea și dotarea de echipamente pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență din comuna Gura Râului, județul Sibiu: 450.000 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
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