COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 08 iulie2020, care se va desfăşura prin videoconferință, la ora 1400, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2020 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2020 – 2022:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2020, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care
urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,este în sumă de 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă
finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei
anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022,
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 2021
și 2022.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:
Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.500,00
1.800,00
0,00
100,00
727,30
772,70
1.800,00
2020
1.200,00
1.200,00
364,07
69,66
835,93
2021
1.200,00
1.200,00
1.118,13
6,82
81,87
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;
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Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
624,31

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
564,74
1.712,51
468,39
282,28

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 pentru anul 2020
(4,84 lei/euro, 4,44 lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,75
lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA IVĂNEȘTI
JUDEŢUL VASLUI
Tel.: 0235 - 340 506
Fax: 0235 - 340 575
ivanesti_vaslui@yaho
o.com
www.comunaivanesti.r
o

Modernizarea drumurilor
de interes local din sat
Ivănești, sat Buscata, sat
Ursoaia, sat Bleșca, sat
Valea Mare, comuna
Ivănești, jud. Vaslui
PNDR

4457/M_REG10074682020/
25.06.2020
(604882/
26.06.2020)

MUNICIPIUL
PLOIEŞTI
JUDEŢUL PRAHOVA
Piața Eroilor nr. 1A,
CP 100316.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

Asigurarea mobilității
traficului prin prelungirea
legăturii rutiere și de
transport public între
Gara de Sud și Gara de
Vest (strada Libertății)
inclusiv lucrări de
reabilitare a domeniului
public al piețelor gărilor etapele I și II
POR

4460/M_REG10084252020/
03.07.2020
(605110/
06.07.2020)

Finanţator

BCR

BCR

EUR

RON

1.100.000
trageri în
2020

0,00

0,00

4.561.874,67
trageri în
2020

suplimentare credit de
24.489.979,90 lei
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Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 5%
-

36
luni

180
luni

120
luni

com.acordare:
0,5% flat

ROBOR6M + 2,5%

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

o finanţare
rambursabilă directă:
CEC Bank:
1.392.041,63 lei,
investiții publice locale,
2018, 15 ani
5 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007,
14 ani (5 ani graţie)
2.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani
(2 ani graţie)
3.CEC Bank:
79.000.000 lei, proiecte
FEN, 2014, 15 ani (3
ani graţie)
4.EXIMBANK:
150.000.000 lei,
investiții, 2016, 13 ani
(3 ani graţie)
5.BCR: 24.489.979,90

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

lei, proiecte FEN, 2019,
13 ani (3 ani grație)
TOTAL

0,00

5.661.874,67
trageri în
2020

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Legea nr. 238/2019, cu modificările dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr.
82/2020,cuprinse în Anexă, care include și disponibilizări de sume autorizate ca trageri din partea următoarelor unități administrativteritoriale:
- Județul Mureș, care a notificat CAÎL prin adresa nr. 15426/15.06.2020cu privire la disponibilizarea sumei de 68.974.587,89 lei din creditul
contractat de la CEC Bank, ca urmare a expirării perioadei de tragere a creditului și a neprelungirii acesteia de către bancă. Suma
disponibilizată pentru 2020 este de 68.831.053,53 lei;
- Municipiul Dorohoi a comunicat Ministerului Finanțelor Publice, prin adresa nr. 8086/22.06.2020, că disponibilizează suma de 885.000 lei
aferentă împrumutului acordat de MFP prin convenția de împrumut nr. 590406/28.08.2018 (în baza art. 1 din OUG nr. 11/2018, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 187/2018), ca urmare a finanțării din venituri proprii a contribuției la investiția pentru care au solicitat împrumutul.
Suma disponibilizată pentru 2020 este de 885.000 lei;
- Comunei Călinești (județul Teleorman) a comunicat MFP, prin adresa nr. C 1847/24.06.2020, că suma aferentă contractului de leasing
financiar nu poate fi utilizată fracționat și solicită reanalizarea cererii de contractare a leasingului financiar cu utilizarea integrală în anul 2020
pentru investiția „Achiziție utilaj - buldoexcavator cu atașamente” (tragerile autorizate prin Hotărârea CAÎL nr.6202/18.06.2020 sunt: 12.098,58
lei pentru 2020, 448.697,98 lei pentru 2021);
- Comuna Gârcina (județul Neamț) a comunicat MFP, prin adresa nr. 3510/30.06.2020, că își menține intenția de contractare a finanțării
rambursabile de tip leasing financiar cu utilizare integrală în anul 2020 (tragerile autorizate prin Hotărârea CAÎL nr.6197/18.06.2020 sunt:
4.458,88 lei pentru 2020, 165.365,91 lei pentru 2021).
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IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și
Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
GÂRCINA
JUDEŢUL NEAMȚ
Str. Episcop
Melchisedec
Ștefănescu nr. 95.
Tel./Fax:
0233 - 242 200
primariagircina@
yahoo.com
www.primaria
gircina.ro

COMUNA
CIORĂȘTI
JUDEŢUL
VRANCEA
Tel./Fax: 0237 258 001
primariaciorasti@
yahoo.com
www.comuna
ciorasti.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Achiziționare microbuz
transport elevi
leasing financiar

4404/601221/
06.03.2020
completări
M_REG10039562020/
21.05.2020,
M_REG10056952020/
12.06.2020

Modernizare drum
cimitir, sat Mihălceni,
comuna Ciorăști, jud.
Vrancea

4425/M_REG10019032020/
24.04.2020
(602949/
27.04.2020)
completări
M_REG10077332020/
29.06.2020
(604947/
30.06.2020)

Finanţator
EUR

Porsche
Leasing
România IFN
SA

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

9,29%
0,00

169.824,79
trageri în 2020

-

60
luni

com.analiză: 720 lei
com.admin.: 2,7%

NU

ROBOR3M + 4%

CEC
Bank

0,00

491.880
trageri în 2020
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7 luni

53
luni

com.analiză/
reanaliză: 0,5%
com.acordare:
0,5%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.CEC Bank: 900.000
lei, investiții publice,
2016, 5 ani (6 luni
grație)
2.MFP: 1.089.073 lei,
proiect PNDR - OG
8/2018, 2018, 15 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

4

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
CĂLINEȘTI
JUDEŢUL
TELEORMAN
Șos. Alexandriei nr.
62, sat Călinești
Tel.: 0247 - 431177
Fax: 0247 - 431004
calinesti@gmail.co
m
www.calinestitr.ro

ORAȘUL
CĂLIMĂNEȘTI
JUDEŢUL
VÂLCEA
Calea lui Traian nr.
380.
Tel.: 0250 - 751063
Fax: 0250 - 750082
calimanesti@
vl.e-adm.ro
www.primariacalimanesti.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Achiziție utilaj buldoexcavator cu
atașamente
leasing financiar

Achiziție
buldoexcavator, tractor
4x4 și miniîncărcător
frontal cu cupă
multifuncțională
leasing financiar

Data
depunerii
documentaţiei

4445/M_REG10041262020/
25.05.2020
(603889/
26.05.2020)
completări
M_REG10045402020/
29.05.2020

4459/M_REG10082122020/
02.07.2020
(605030/
02.07.2020)
completări
M_REG10085612020/
06.07.2020
(605147/
07.07.2020)

Finanţator
EUR

Garanti
BBVA /
Motoractive
IFN SA

Motoractive
IFN SA

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 6,5%
0,00

460.796,56
trageri în 2020

-

60
luni

com.acordare:
1,5%

ROBOR6M + 6,5%
0,00

586.827,68
trageri în 2020
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-

36
luni

com.acordare:
1,5% flat

NU

7 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 252.637 lei,
investiții publice,
2005, 15 ani (1 an
grație)
2.Alpha Bank:
3.500.000 lei,
investiții publice,
2008, 15 ani (2 ani
graţie)
3.MFP: 1.167.861 lei,
OUG 46/2015 proiecte FEN, 2015,
15 ani
4.MFP: 1.737.189 lei,
OUG 8/2016 - proiect
FEN, 2016, 15 ani
5.MFP: 210.000 lei,
OUG 89/2018 - chelt.
en. termică, 2018, 3
ani

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

6.EXIMBANK:
4.000.000 lei,
proiecte FEN, 2020,
10 ani (1 an grație)
7.EXIMBANK:
2.000.000 lei,
proiecte FEN, 2020, 2
ani
TOTAL

0,00

1.709.329,03
trageri în
2020

V. Analiza notificărilorprimitedin partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5914/19.09.2019a fost avizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.500.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu BCR SA,
Contractul de credit nr.201910280138/31.10.2019.
Cu Notificarea nr.27001/22.06.2020, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local
nr.80/22.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.123/13.08.2019 în legătură cu aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 15.500.000 lei.Prin adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
investiţii finanţate din împrumut, destinația împrumutului menționat fiind următoarea:
• Sală polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri: 8.630.000 lei;
• Amenajare exterioară și peisagistică pentru Sala polivalentă de sport cu capacitate de 1800-2000 locuri: 1.870.000 lei;
• Reabilitare/modernizare străzi în arealul urban al municipiului Blaj-etapa a V-a: 4.000.000 lei;
• Amenajare urbanistică și peisagistică curte interioară Colegiul Național „Inocentie Micu Clain” Blaj: 1.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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2. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea nr.5712/02.04.2019, CAÎL a avizat contractarea de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile, în valoare de
50.000.000 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Deva a încheiat cu EXIMBANK SA,
Contractul de credit nr.16-ATM/15.05.2019.
Cu Notificarea nr.20-45826-PDV/24.06.2020, completată cu nr.20-49170-PDV/07.07.2020, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.246/22.06.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2018 privind aprobarea
contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, modificată și completată
ulterior. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din
împrumutul contractat de la EXIMBANK SA.Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva: 155.577 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Clădire IPH din municipiul Deva: 245.000 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva: 535.960 lei;
•Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva: 6.950.000 lei;
•Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva: 16.134.013,27 lei;
•Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva: 428.730 lei;
•Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva: 241.420 lei;
•Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei: 140.130 lei;
•Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal: 2.050.000 lei;
•Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și D.N. 7 – Calea Zarandului din municipiul Deva: 1.000.000 lei;
•Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm: 3.200.000 lei;
•Introducere gaz metan Bârcea Mică: 1.800.000 lei;
•Amenajare teren de sport la Casa Maghiară: 233.970 lei;
•Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur: 383.960 lei;
•Casă mortuară Bârcea Mică: 550.000 lei;
•Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva: 525.000 lei;
•Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva: 329.570 lei;
•Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva: 392.000 lei;
•Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva: 300.000 lei;
•Modernizare strada Dricuri, sat Cristur: 540.013,06 lei;
•Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur: 639.270 lei;
•Modernizare strada Coziei: 1.300.000 lei;
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•Rețea structurată: 191.750 lei;
•Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva, prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020: 24.500 lei;
•Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020: 6.500 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 15.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3-Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 293.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 –B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 39.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7-Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 8.100 lei,
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 612.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60- Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 27.100 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A- Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 40.200 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D-Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020: 33.500 lei;
•Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente, prin Programul Operațional Regional 2014-2020:
36.918 lei;
•Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 35.500 lei;
•Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 1.000 lei;
•Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 16.071,94 lei;
•Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul DevaRefuncționalizarea Incintei I, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 30.000 lei;
•Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional 20142020: 928.100 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm: 168.980 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII: 404.190 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr.II Deva: 350.670 lei;
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•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva: 498.990 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI: 1.395.540 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Primăria municipiului Deva: 499.620 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”-Deva, clădirea de pe str. M. Kogălniceanu nr.14:
530.080 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Emanuel”-Deva: 221.160 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Parohia Deva X, din municipiul Deva: 174.510 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, din municipiul Deva (pentru construcția din
Deva, Aleea Poiana Narciselor nr.8, data în folosință Bisericii Creștine Baptiste Maghiare-Deva): 209.590 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”-Parohia Deva III: 356.840 lei;
•Amenajare trotuare strada Bucovinei-Sat Cristur, municipiul Deva: 400.000 lei;
•Amenajare parcare pe Bulevardul Decebal-zona Palat Administrativ, municipiul Deva: 541.430 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică nr.1 Deva: 338.168,98 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică Cristur: 196.768,88 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Bârcea Mică: 129.835,90 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Ier. Nicolae”-Parohia Cristur: 186.517,10 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Archia: 129.961,78 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Muntele Sionului” din municipiul Deva: 184.164,43 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostal „Batenia” din municipiul Deva: 282.804,66 lei;
•Amenajare parcare tip „SMART PARKING”, strada Carpați (zona policlinica veche) din municipiul Deva: 500.000 lei;
•Treceri de pietoni inteligente în municipiul Deva, Bdul Decebal, str. Mărăști, str. Carpați, Bdul Dacia, Bdul M. Kogălniceanu, Bdul 22
Decembrie, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Bejan, str. Mihai Eminescu, Bdul Nicolae Bălcescu, str. Minerului, Bdul Iuliu Maniu-18 treceri de
pietoni: 539.845 lei;
•Achiziționare imobile teren intravilan înscrise în C.F. nr.73893, nr. Cadastral 73893 și C.F. nr.66011, nr. Cadastral 5630, ambele situate în
intravilanul localității Sântuhalm, județul Hunedoara (pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm,
municipiul Deva, județul Hunedoara): 230.140 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Colegiul Național Decebal, din municipiul Deva, Bdul 1 Decembrie 1918, nr.22: 449.930 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Teoretic „Teglas Gabor” din municipiul Deva, Aleea Anemonelor, nr.57A (fațada la
strada Mihai Eminescu): 150.460 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”-clădire Școala Generală nr.6-din
municipiul Deva, str. Bejan nr.8: 516.950 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

pagina 9 din 11

3. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, JUDEȚUL VÂLCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 6170/15.05.2020, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
30.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 239045/26.06.2020, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de
investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 139/17.06.2020 de modificare a anexei
la Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000
lei, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.05.2020. Modificările constau în introducerea unui
obiectiv nou de investiții și redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea tuturor proiectelor aflate pe lista de investiții de finanțat. În
urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din împrumut este următoarea:
- Reabilitare și modernizare Complex Sportiv și de Agrement Arenele Traian: 6.287.000 lei;
- Sediu administrativ: 7.669.000 lei;
- Lărgire intersecție strada Ștrandului cu b-dul Dem Rădulescu: 1.100.000 lei;
- Sală de Sport la Liceul Antim Ivireanu – utilități și sistematizare verticală –Râmnicu Vâlcea: 553.000 lei;
- Grădinița cu program prelungit Ostroveni: 1.100.000 lei;
- Reabilitare imobil strada G-ral Magheru nr. 25: 1.790.000 lei;
- Reabilitare și modernizare Sala de festivități Colegiul Mircea cel Bătrân: 1.226.000 lei;
- Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice, strada Mihai Eminescu, Municipiul Râmnicu Vâlcea: 898.000 lei;
- Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice, bd. Nicolae Bălcescu, Municipiul Râmnicu Vâlcea: 891.000 lei;
- Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice, strada Copăcelu, Municipiul Râmnicu Vâlcea: 1.053.000 lei;
- Reabilitare Sală de sport Colegiul Mircea cel Bătrân: 1.000.000 lei;
- Reabilitare imobil str. Popa Șapcă nr. 7: 2.400.000 lei;
- Amenajare parcare publică zona Ostroveni: 4.033.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
În baza Hotărârilor CAÎL nr.6061/12.02.2020 și nr.6203/18.06.2020, Sectorul 6 al Municipiului București a suplimentat, cu sumele de
34.438.706.67 lei și 10.985.000 lei, valoarea finanțării rambursabile de 79.892.744,34 lei contractată de la UniCredit Bank, contract de credit
nr.GRIM 133053/2019 din data de 24.09.2019. Valoarea totală a creditului este de 125.316.451,01 lei, fiind contractat pentru cofinanțarea
unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și pentru finanțarea unor obiective de investiții
publice de interes local.Sumele cu care s-a suplimentat valoarea contractului de credit sus-menționat au următoarea destinație:
- suma de 34.438.706,67 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local (reabilitarea termică a 80 blocuri de locuințe), tragerea fiind
autorizată a se efectua integral în anul 2020;
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- suma de 10.985.000,00 lei, pentru realizarea de investiții publice de interes local (modernizarea și consolidarea a 2 unități de învățământ),
tragerile fiind autorizate a se efectua astfel:
•
288.419,90 lei în anul 2020,
• 10.696.580,10 lei în anul 2021.
Cu notificarea nr.18329/26.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL
modul de utilizare pentru perioada 2020 – 2021a sumei totale de 45.423.706,67 lei, ce rezultă din cele 2 suplimentări menționate anterior:
- 34.727.126,57 lei în anul 2020, sumă autorizată conform Hotărârilor CAÎL nr.6136/23.04.2020 și nr. 6203/18.06.2020, pentru finanțarea
proiectelor care nu beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, și anume: reabilitarea termică a 80 blocuri de
locuințe, modernizarea și consolidarea a 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr.169 din Str.Pașcani nr.2, sectorul 6, București și
Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr.7, sectorul 6, București);
- 10.696.580,10 lei în anul 2021, sumă autorizată conform Hotărârii CAÎL nr.6203/18.06.2020, pentru finanțarea proiectelor care nu
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, și anume: reabilitarea termică a 80 blocuri de locuințe,
modernizarea și consolidarea a 2 unități de învățământ (Școala Gimnazială nr.169 din Str.Pașcani nr.2, sectorul 6, București și Școala
Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr.7, sectorul 6, București).
Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru finanțarea reabilitării termice a celor 80 de blocuri de locuinte există mai
multe surse legal constituite, însă fără a dubla finanțarea acestora, suma totală a creditelor nedepășind valoarea totală a obiectivelor de
investiții.În susținerea notificării transmise, Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat următoarele documente:
- Anexa 3 - Centralizator obiective de investiții;
- HCLS6 nr.55/02.04.2020 de modificare a HCLS6 nr.10/2018 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, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la
Uniunea Europeană prin programul Operațional Regional 2014-2020;
- HCLS6 nr.259/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuințe din
Sectorul 6 al Municipiului București;
- HCLS6 nr.181/27.06.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind modernizarea unității de învățământ
Școala Gimnazială nr.169 din str.Pascani nr.2, Sector 6, Bucuresti;
- HCLS6 nr.182/27.06.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului privind consolidarea și modernizarea unității de
învățământ Școala Gimnazială „Sfânta Treime” din Aleea Ghirlandei nr.7, Sector 6, București.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
VI. Sinteza răspunsurilor transmise de reprezentanții sectorului bancar,participanți la întâlnirea informală din luna mai cu
reprezentanții CAÎL, privind finanțarea autorităților administrației publice locale
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