
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 08 august 2018, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1200, 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  756,96 443,04 1.200,00    1.200,00        0,00   100,00 55,56 253,45 691,25

2019 1.200,00 1.200,00     1.065,87    134,13     88,82   22,03

2020 1.200,00 1.200,00       202,34    997,66     16,86   18,09

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017; 
2) Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri
UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,65 lei/euro, 3,78 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2018 (aprilie 2018),
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elaborată de Comisia  Naţională  de Prognoză și  în  vigoare  în  data  de  14.06.2018,  data ședinței  CAÎL când s-a atins  plafonul  de trageri  aprobat  pentru  anul  2018.
Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) 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 intermediare de vară 2018 (iulie 2018), elaborată de CNP.   

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 derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

COMUNA COS-
TEȘTI

JUDEŢUL IAȘI
Str. Școlii nr. 344.

Tel./Fax:
0232 - 722 106

primariacostesti@
gmail.com

Achiziție utilaj specializat în
comuna Costești
PNDR

3917/588488/
20.06.2018
completări
589403/

18.07.2018

CEC 
Bank 0,00

250.286
trageri în

2018
- 60

luni

ROBOR6M + 
4,25%

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

NU

2

ORAȘUL PLOPENI
JUDEŢUL
PRAHOVA

B-dul Independenței
nr. 12.

Tel.: 0244 - 220 132
Fax: 0244 - 220 172
rodicamcazanescu

@yahoo.com
www.orasplopeni.ro

Dotarea serviciului public 
de gospodărire comunală 
la nivelul orașului Plopeni 
cu buldoexcavator cu 
accesoriu (cupă excavare) 
și un tractor cu lamă de 
zăpadă
PNDR
cheltuieli neeligibile

3940/589132/
10.07.2018
completări

25.07.2018,
02.08.2018

BCR 0,00
117.268

trageri în
2018

6 luni 42
luni

ROBOR6M + 3%

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

2 finanţări rambursabile:
1.BCR: 447.450,83 EUR, 
investiții publice, 2008, 12 
ani (3 ani grație)
2.BEI: 289.427,54 EUR, 
subîmprumurt SAMTID B, 
2006, 25 ani (6 ani graţie)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

cheltuieli eligibile 0,00
465.850

trageri în
2018

17
luni

1
lună

ROBOR6M + 3%

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

3

COMUNA
PANTICEU

JUDEŢUL CLUJ
Str. Principală nr.

93.
Tel./Fax:

0264 - 227 840
panticeuadm@

yahoo.com

Reabilitare infrastructură în
comuna Panticeu, jud. Cluj
PNDR

3943/589205/
12.07.2018
completări
589257/

13.07.2018

CEC 
Bank 0,00

979.897,91
trageri în

2018
5 luni 19

luni

ROBOR3M + 
3,25%

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

NU

4 COMUNA OGRA
JUDEŢUL MUREȘ

www.primaria
ogra.ro

Achiziționare 
buldoexcavator pentru 
lucrări de întreținere și 
gospodărire comunală în 
comuna Ogra, jud. Mureș
PNDR

3945/589330/
17.07.2018
completări
02.08.2018

CEC 
Bank

0,00 265.529,84
trageri în

2018

6 luni 6 luni ROBOR3M + 
2,75%

com.analiză: 
500 lei
com.reanaliză: 
0,5% 

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 1.700.000 lei, 
investiții publice, 2014, 10 
ani (1 an grație) 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% flat
com.neutiliz.: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,04%
com. 
ramb.anticip.: 
1%
com.refin.: 3%
com. 
escadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

5

COMUNA
BROȘTENI
JUDEŢUL

MEHEDINȚI
Sat Broșteni.

Tel.: 0252 - 383 020
Fax: 0252 - 383 118

clbrosteni@
yahoo.com

Moșteniri la frontiera 
Dunării 
Program INTERREG IPA -
CBC România - Serbia

3947/589382/
18.07.2018
completări
589702/

26.07.2018,
30.07.2018,
03.08.2018

BCR 0,00
1.000.000
trageri în

2018

15
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
2,5%

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

o finanţare 
rambursabilă:
BRD-GSG: 624.172 lei, 
proiect FEN, 2018, 11 luni
(1 lună grație) 

6 COMUNA
ALEXANDRU

VLAHUȚĂ
JUDEŢUL VASLUI
Str. Principală nr. 1.

Tel./Fax:
0235 - 429 317

primariavlahuta@
yahoo.com

Dotarea serviciului de 
gospodărire comunală, 
comuna Al. Vlahuță, jud. 
Vaslui 
PNDR

3950/589468/
19.07.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00 519.409,15
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR3M + 
2,5%

com.analiză: 
0,5% flat
com. 
restructurare: 
0,5%

o finanţare 
rambursabilă:
RCI Leasing IFN SA: 
12.186,45 EUR, achiziție 
autovehicul Dacia Duster 
Laureate, 2014, 5 ani 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

www.alexandru
vlahuta.ro

7

COMUNA
CODĂEȘTI

JUDEŢUL VASLUI
CP 737130

Tel./Fax:
0235 - 341 300

primaria@
primariacodaesti.ro

Achiziție autospecială 
pentru stingere incendii în 
comuna Codăești, jud. 
Vaslui
PNDR

3954/589583/
23.07.2018
completări
02.08.2018

PIRAEUS
BANK 
Româ-
nia

0,00
418.216,83

trageri în
2018

23
luni

1
lună

ROBOR6M + 2%

com.acordare: 
1% flat
com.admin.: 
0,125%

NU

8

COMUNA NICU-
LEȘTI

JUDEŢUL DÂMBO-
VIȚA

Str. Principală nr.
265A.

Tel./Fax:
021 - 267 06 06

primaria@ niculesti-
.ro

Achiziție utilaj 
multifuncțional pentru 
dezvoltarea serviciului 
voluntar pentru situații de 
urgență din comuna 
Niculești, jud. Dâmbovița 
PNDR

3955/589841/
01.08.2018
completări
0208.2018,

589977/
06.08.2018

BCR 0,00
200.000

trageri în
2018

11
luni

1
lună

ROBOR6M + 5%

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

NU

TOTAL 0,00
4.216.457,73

trageri în
 2018
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan
-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

SECTOR 6
MUNICIPIUL BU-

CUREŞTI
Calea Plevnei nr.

147-149, CP
711311.

Tel.: 037 - 620 4319
Fax: 037 - 620 4446

Modernizare și amenajare 
peisagistică Parc 9 Mai, 
Parc Nicolae Filimon, Parc 
Sfântul Andrei
Înființare Parc Bd. 
Timișoara nr. 10-12
Lucrări pentru amenajare 
peisagistică Bd. Iuliu Maniu
Amenajare peisagistică 
scuar central Bd. Timișoara

garanție locală pentru 
creditul care va fi 
contractat de Administrația 
Domeniului Public și 
Dezvoltare Urbană Sector 
6

3930/588948
/ 04.07.2018
completări
589217/

12.07.2018,
589442/

19.07.2018,
23.07.2018

BCR 0,00

69.900.000
tragheri în:

2018:
50.000.000

2019:
19.900.000

36 luni 108
luni

ROBOR3M + 
1,5%

7 finanţări rambursabile:
1.BEI: 70.000.000 EUR, 
reabilitare termică, 2010, 
15 ani (3 ani graţie)
2.MFP: 12.658.805 lei, 
proiecte FEN, OUG nr. 
8/2016, 2016, 5 ani
3.CEC Bank: 
411.450.641,64 lei, 
refinanțare datorie publică 
locală, 2016, 15 ani
4.BEI: 15.292.633,27 
EUR, reabilitare termică, 
2016, 22 ani (4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168 EUR, 
reabilitare termică, 2017, 
22 ani (4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank: 
107.050.594 lei,  investiții 
publice de interes local și 
refinanțare datorie publică 
locală, 2018, 10 ani
7.Raiffeisen Bank: 
100.000.000 lei, investiții 
publice de interes local și 
refinanțare datorie publică 
locală, 2018, 14 ani și 2 
luni
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IV.  Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării  de trageri  din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de
trageri aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 1. 

Urmare publicării prognozei intermediare de vară 2018 (iulie 2018), elaborată de Comisia Națională de Prognoză și a disponibilizării de sume
autorizate pentru anul 2018, înaintea alocării sumelor disponibilizate este necesară reevaluarea tragerilor în euro și dolari SUA autorizate de
CAÎL care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2018 în funcție de noua prognoză pentru mediile anuale ale cursurilor de schimb
RON/EUR și RON/USD. Astfel, urmare majorării cu 0,13 RON/USD, a mediei anuale a cursului de schimb (de la 3,781 RON/USD la 3,91
RON/USD), utilizat pentru calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în dolari SUA, suma disponibilizată pentru a fi alocată altor
unități administrativ-teritoriale se reduce cu 47.280,43 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,2 miliarde lei.

Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2018:
• 89.526.876,53 EUR x 4,65 RON/EUR + 363.696 RON/USD x 3,78 RON/USD + 782.325.253,21 RON = 1.199.999.999,95 RON
• 89.526.876,53 EUR x 4,65 RON/EUR + 363.696 RON/USD x 3,91 RON/USD + 782.325.253,21 RON = 1.200.047.280,43 RON 

Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 14.06.2018
(data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri) este prezentată în Anexa nr. 2.   

V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența
plafoanelor aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:

a)  cererile  pentru autorizarea contractării  de împrumuturi  de la  Ministerul  Finanțelor  Publice,  în baza art.  1 din  Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 187/2018, prezentate în Anexa nr. 3, 
și
b) cererile pentru autorizarea contractării de credite bancare, prezentate în tabelul următor:

1
 Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor 

de schimb aferente anului 2018 (4,65 lei/euro, 3,78 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2018 (aprilie 2018), elaborată de CNP și în 
vigoare în data de 14.06.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018.
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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 TEIUȘ
JUDEȚUL ALBA

Str. Clujului nr. 80.
Tel.: 0258 - 851 101
Fax: 0258 - 851 075
primaria_orasului_
teius@yahoo.com
www.primaria te-

ius.ro

Branșamente de canalizare
a gospodăriilor de pe 
traseul rețelei de 
canalizare nou proiectată și
executată, care nu au fost 
cuprinse în cadrul 
obiectivului „Investiții noi în 
sistemul de apă și 
canalizare al orașului 
Teiuș”

3872/585984
/ 30.03.2018
completări
586952/

02.05.2018,
587809/

31.05.2018,
588061/

08.06.2018,
15.06.2018,
03.07.2018

BCR 0,00

1.000.000

trageri în:
2018:

300.000
2019:

600.000
2020:

100.000 

24
luni 96 luni ROBOR6M + 

1,75%

2 finanțări rambursabile:
1.BCR Securities - 
emisiune obligațiuni: 
1.500.000 lei, investiții 
publice, 2006, 15 ani (3 
ani grație)
2.BEI: 158.638,96 EUR, 
subîmprumut SAMTID I, 
2005, 25 ani (5 ani grație)

2 ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
Str. Barajului nr. 4.

Tel.: 0233 - 254 310
Fax: 0233 - 254 530

primariabicaz@
yahoo.com

Eficientizarea energetică a 
clădirilor Liceului Carol I 
Bicaz, jud. Neamț
Eficientizarea energetică a 
clădirilor Spitalului 
orășenesc „Sfântul Ierarh 
Nicolae” Bicaz, jud. Neamț 
(1.005.250 lei) POR
Eficientizarea sistemului de
iluminat public în oraș 
Bicaz, jud. Neamț (841.614
lei) Program Cooperare 
Elvețiano-Român
Modernizare rețea stradală
și pod din beton armat 
peste râul Bicaz 
Extindere rețea de 
distribuție gaze naturale - 
5.737 km 
Îmbrăcăminte asfaltică 
ușoară str. Bistriței - 1.275 
km 

3896/587466
/ 18.05.2018
completări
588967/

04.07.2018,
13.07.2018,

590000/
07.08.2018

CEC 
Bank

0,00 7.202.500
din care

1.846.864
pentru

proiecte
FEN și de

la donatori

trageri în:
2018:

3.727.732
din care

1.846.864
pentru

proiecte
FEN și de

la donatori 
2019:

3.474.768

36
luni

144
luni

ROBOR6M + 
0,58

com.reanaliză: 
0,5%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 3.727.401,31 
lei, investiții publice, 2012,
10 ani (6 luni grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Lucrări de reabilitare și 
dotare a ambulatoriului 
integrat și compartiment de
recuperare al Spitalului „Sf.
Ierarh Nicolae” 
Lucrări de execuție 
instalație de fluide 
medicale 
Lucrări reamplasare 
generatoare de curent 
electric, reparații firide 
generator și sistem 
paratrăsnet 
Lucrări de branșare 
rezervor de apă potabilă și 
P.S.I. cu stație de pompare
și rețea de apă 

3 COMUNA AGIGEA
JUDEŢUL

CONSTANȚA
Str. Bujorului nr. 11.
Tel.: 0241 - 738 172
Fax: 0241 - 738 178

secretariat@
primaria-agigea.ro

Refinanțare datorie 
publică locală decurgând 
din contractul de credit 
încheiat cu BCR, nr. 
59/1785/28.09.2010 
(2.367.759,98 lei) 
Realizare investițiilor 
publice de interes local, 
conform HCL nr. 
46/15.02.2018 (10.000.000
lei)

3902/587719
/ 29.05.2018
completări
588777/

28.06.2018

CEC 
Bank

0,00 12.367.759
,98

din care
2.367.759,

98
pentru

refinanțare
datorie
publică

locală

trageri în:
2018:

2.367.759,
98

pentru
refinanțare

24
luni

96 luni ROBOR3M + 
0,6%

o finanţare 
rambursabilă:
BCR: 7.000.000 lei, 
investiții publice, 2010, 10 
ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

datorie
publică

locală
2019:

10.000.000

4

MUNICIPIUL
BUZĂU

JUDEŢUL BUZĂU
Piața Daciei nr. 1.

Tel.: 0238 - 710 562
Fax: 0238 - 717 950

cabinet.primar@
primariabuzău.ro

www.primaria
buzau.ro

1.Construcție, extindere și 
refuncționalizare clădire 
Bazar - transformare în 
sediu administrativ al 
Primăriei Municipiului 
Buzău
2.Reabilitare și 
modernizare cinematograf 
Dacia
3.Reabilitare stadion de 
atletism și refacere 
împrejmuire teren
4.Reabilitare străzi 
neasfaltate în municipiul 
Buzău

3904/587763
/ 30.05.2018
completări
587948/

06.06.2018,
589053/

06.07.2018,
589131/

10.07.2018

CEC 
Bank 0,00

49.590.331

trageri în:
2019:

19.990.331
2020:

29.600.000

24
luni 96 luni

ROBOR6M + 
1,4%

com.analiză: 
3.000 lei, flat
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.reanaliză: 
0,5% 
com.acordare: 
25.000 lei, flat
com.gestiune: 
0,02% 
com.neutiliz.: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 0,5%
com.refin.: 
1,5%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,5%

2 finanţări rambursabile:
1.MFP: 25.000.000 lei, 
finanțare chelt. curente și 
de capital pentru furnizare
en. termică - OUG nr. 
46/2015, 2015, 20 ani
2.BEI: 6.964.713 EUR, 
subîmprumut ISPA apă, 
2004, 24 ani (6 ani graţie)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

5

COMUNA
CIOCĂNEȘTI

JUDEŢUL
CĂLĂRAȘI

Str. Principală nr.
291.

Tel.: 0242 - 337 305
Fax: 0242 - 337 292
primariaciocanesti@

yahoo.com

Înființare sistem centralizat 
de canalizare menajeră cu 
stație de epurare în 
comuna Ciocănești, jud. 
Călărași

3905/587804
/ 31.05.2018
completări
588220/

13.06.2018

CEC 
Bank 0,00

314.000

trageri în
2018

3 luni 21 luni

ROBOR3M + 
4,25%

com.analiză/ 
reanaliză: 
0,5% flat
com.acordare: 
0,5%
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutiliz.: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare: 
0,7%

NU

6 MUNICIPIUL ALBA
IULIA

JUDEŢUL ALBA
Calea Moților nr. 5A.
Tel.: 0258 - 819 462
Fax: 0258 - 812 554

1.Construire grădiniță cu 
program prelungit nr. 16, 
prin schimbarea destinației 
și extindere clădire cantină 
din incinta Colegiului 
Tehnic Alexandru Domșa, 
Municipiul Alba Iulia
2.Reabilitarea și extinderea
clădirii Colegiului Economic
Dionisie Pop Marțian din 
municipiul Alba Iulia
3.Reabilitare clădire Școala
gimnazială Liviu Rebreanu 

3906/587805
/ 31.05.2018
completări
588629/

25.06.2018,
588725/

27.06.2018,
589216/

12.07.2018

emi-
siune 
obliga-
țiuni

investi
-tori 
per-
soane 
fizice

inter-
mediar

0,00 100.000.000

trageri în
2019

26
luni

94 luni dobândă fixă 
stabilită prin 
mecanismul 
Bursei de 
Valori 
București, 
cuprinsă între
minim 3% și 
maxim 5% 
p.a.

com.intermedi-
ere: 342.350 

5 finanţări rambursabile 
directe:
1.emis.obligaţiuni, BCR 
Securities: 24.500.000 lei,
investiţii, 2005, 19 ani (18 
luni graţie)
2.BEI: 1.078.038,90 EUR,
Program SAMTID I, 2005,
25 ani (5 ani graţie)
3.emis.obligaţiuni, BT 
Securities: 32.000.000 lei,
investiţii, 2009, 18 ani
4.UniCredit Bank: 
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

- municipiul Alba Iulia
4.Conservarea, 
restaurarea și valorificarea 
durabilă a ansamblului 
Palatul Principilor - 
Reabilitarea acoperișurilor 
planșeelor peste etaj la 
corpurile A, B, C, D, F și G
5.Construire bază sportivă 
și de agrement zona bazin 
olimpic
6.Schimb de destinație din 
casă în casa memorială 
„Camil Velican”, restaurare,
punere în valoare și 
realizare împrejmuire
7.Realizare „Ansamblul 
memorial al Marii Uniri” 
Alba Iulia 1918-2018
8.Schimbare de destinație 
din CT10 în complex de 
servicii pentru persoane cu
dizabilități AGAPE Alba 
Iulia
9.Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul 
Alba Iulia, lot 1
10.Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul 
Alba Iulia, lot 1
11.Construire platforme 
subterane pentru 

BT 
Capital
Partners

lei
com. de agent 
de plată: 1.000
lei
com.ASF: 
1.600 lei anual
com. 
Depozitarul 
Central: 5.800 
lei anual
com.admitere 
la 
tranzacționare 
BVB: 0,001% 
din valoarea 
nominală totală
com.menținere
tranzacționare 
BVB: 0,05% 
din valoarea 
nominală totală

42.000.000 lei, investiţii, 
2010, 15 ani (3 ani graţie)
5.BRD-GSG: 
21.147.366,02 lei, 
refinanțare datorie publică
locală, 2016, 12 ani
o garanție:
BRD-GSG: 6.038.066,41 
lei, investiții, garantat SC 
Apa CTTA SA Alba, 2014, 
13 ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

colectarea selectivă a 
deșeurilor urbane, 
Municipiul Alba Iulia
12.Modernizare și reparație
capitală DJ 107A de la km 
2+498 la km 4+018, str. 
Carpenului, mun. Alba Iulia
13.Reabilitare străzi 
municipiul Alba Iulia - str. 
Brândușei 

7

MUNICIPIUL
FĂGĂRAȘ

JUDEŢUL BRAȘOV
Str. Republicii nr. 3,

CP 505200.
Tel.: 0268 - 211 313
Fax: 0268 - 213 020

secretariat@
primaria-fagaras.ro

www.primaria-
fagaras.ro

1.Reabilitare străzi din 
municipiul Făgăraș, jud. 
Brașov
2.Modernizare și reabilitare
străzi din municipiul 
Făgăraș, jud. Brașov - 
etapa III

3908/587807
/ 31.05.2018
completări
588225/

13.06.2018 

CEC 
Bank 0,00

25.000.000

trageri în:
2019:

8.333.333,33
2020:

8.333.333,33
2021:

8.333.333,34

42
luni

102
luni

ROBOR6M + 
0,58%

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

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 5.160.000 lei, 
investiții publice, 2010, 20 
ani (2 ani grație)

8 MUNICIPIUL
DROBETA TURNU

SEVERIN
JUDEŢUL

MEHEDINŢI
Str. Mareşal

Averescu nr. 2.
Tel.: 0252 - 341 194
Fax: 0252 - 316 317

primaria@
primariadrobeta.ro

www.primaria-dts.ro

Reabilitare străzi în 
municipiu (13.435.316,40 
lei)
Construire străzi în 
municipiu (13.146.034,45 
lei)

3910/588095
/ 11.06.2018

588775/
28.06.2018,
11.07.2018

CEC 
Bank

0,00 26.581.350,85

trageri în
2019

24
luni

156
luni

ROBOR6M + 
0,7%

com.analiză/ 
reanaliză: 
0,5% flat
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.acordare: 
0,5% flat
com.gestiune: 
0,04%

3 finanţări rambursabile:
1.BEI: 6.240.000 EUR, 
cofinanţare măsură 
ISPA/apă, 2007, 25 ani (5 
ani graţie)
2.CEC BANK: 70.722.300
lei, investiții publice, 2009,
20 ani (2 ani grație)  
3.BERD: 2.500.000 EUR, 
garantare SC SECOM 
SA, proiect POS Mediu, 
2015, 15 ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

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

9

COMUNA AȘTILEU
JUDEŢUL BIHOR
Str. Principală nr.

202.
Tel.: 0259 - 349 097
Fax: 0259 - 349 221

primaria.astileu@
cjbihor.ro

www.primaria-
astileu.ro

Modernizare și reabilitare 
drum comunal 184 și străzi
în comuna Aștileu, jud. 
Bihor

3913/588176
/ 12.06.2018
completări
588489/

20.06.2018,
588728/

27.06.2018

BCR 0,00

4.000.000

trageri în:
2019:

2.800.000
2020:

1.200.000

24
luni 96 luni ROBOR3M + 

2,15%

o finanţare 
rambursabilă:
RCI Leasing IFN SA: 
50.224,53 lei, achiziție 
autovehicul Dacia Duster 
Laureate, 2016, 3 ani

10 COMUNA LIMANU
JUDEŢUL

CONSTANȚA
Str. Castanului nr.

32.
Tel.: 0241 - 858 204
Fax: 0241 - 858 201

www.primaria
limanu.ro

Renovare, modernizare și 
dotare Cămin cultural, 
localitatea 2 Mai, jud. 
Constanța PNDR 
(1.308.175 lei)
Înființare grădiniță cu 
program prelungit, 
localitatea Limanu, jud. 
Constanța PNDR 
(2.342.072 lei)
Înființare rețea de 
distribuție gaze naturale în 
comuna Limanu
Înființare capelă mortuară, 
localitatea 2 Mai, comuna 
Limanu, jud. Constanța
Înființare sală de sport 
Școala gimnazială 2 Mai

3920/588541
/ 21.06.2018
completări
589052/

06.07.2018

CEC 
Bank

0,00 15.000.000
din care

3.650.247
pentru

proiecte
FEN

trageri în:
2019:

12.000.000
din care

3.650.247
pentru

proiecte
FEN

2020:
3.000.000

36
luni

144
luni

ROBOR3M + 
1,3%

com.neutiliz.: 
0,5% flat
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

NU
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Înființare bază sportivă și 
de agrement, localitatea 2 
Mai
Înființare dispensar Limanu

11

MUNICIPIUL
RÂMNICU
VÂLCEA

JUDEŢUL VÂLCEA
Str. Carol I nr. 3-5.

Tel.: 0250 - 735 351
Fax: 0250 - 735 350

economic@
primariavl.ro

www.primariavl.ro

Reabilitare și modernizare 
Baza Complex sportiv și de
agrement Arenele Traian
Arteră de legătură între b-
dul Nicolae Bălcescu și b-
dul Tineretului, inclusiv 
rampele aferente pasajului 
suprateran
Reabilitare termică 46 
blocuri de locuințe în 
municipiul Râmnicu Vâlcea
Sediu administrativ

3922/588687
/ 26.06.2018
completări
589383/

18.07.2018

BCR 0,00

25.000.000

trageri în:
2019:

20.000.000
2020:

5.000.000

24
luni 96 luni ROBOR1M + 

0,84%

2 finanţări rambursabile 
directe:
1.BRD-GSG: 
38.328.735,67 lei, 
investiții publice, 2006, 17 
ani (3 ani graţie)
2.EXIMBANK: 20.000.000
lei, investiții publice, 2015,
10 ani (2 anI graţie)
2 garanții:
1.BEI: 7.250.000 EUR, 
subîmprumut, garantat SC
APAVIL SA, 2007, 25 ani 
(4 ani graţie)
2.Banca Românească 
(contract de fidejusiune): 
2.093.988 lei, achiziție 
autobuze, garantat SC 
ETA SA, 2013, 5 ani 

12 MUNICIPIUL
CRAIOVA

JUDEŢUL DOLJ
Str. A. I. Cuza nr. 7.
Tel.: 0251 - 415 177
Fax: 0251 - 415 222

consiliulocal@
primariacraiova.ro

www.primaria
craiova.ro

Amenajare clădire din str. 
A.I. Cuza nr. 1 (4.650.000 
euro)
Reabilitare sediu Primărie 
a Municipiului Craiova, str. 
A.I. Cuza nr. 7 (5.025.000 
euro)
Măsuri de performanță 
energetică pentru clădiri 
aparținând de 6 unități de 
învățământ din Craiova 

3923/588688
/ 26.06.2018
completări
589170/

11.07.2018

BERD 15.000.
000

trageri
în:

2019:
5.000.000

2020:
5.000.000

2021:
5.000.000

0,00 36
luni

144
luni

EURIBOR6M + 
1,25% 

com.inițial: 1% 
din valoarea 
îmrpumutului
com. 
angajament: 
0% pentru 
primele 90 de 
zile de la 

3 finanţări rambursabile:
1.BRD-GSG: 70.000.000 
lei, investiții publice, 2006,
20 ani (3 ani graţie)
2.BEI: 18.451.303,26 
EUR, subîmprumut - ISPA
, 2002, 22 ani (3 ani 
graţie)
3.HYPO NOE: 20.000.000
EUR, proiecte FEN, 2010,
21 ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

(1.125.000 euro)
Achiziția a 30 de autobuze 
cu norma de poluare Euro 
VI (4.200.000 euro)

semnarea 
acordului de 
împrumut; 
0,15% anual 
pentru 
următoarele 12
luni; 0,5% 
anual din suma
neutilizată în 
perioada 
ulterioară
com.ramb. 
anticip.: 3% în 
primii 4 ani de 
la data 
semnării 
împrumutului; 
2% între al 4-
lea și al 5-lea 
an de la 
semnarea 
împrumutului; 
1% dacă plata 
se face după 
cel de-al 5-lea 
an de la 
semnarea 
împrumutului 
chelt. juridice: 
40.000 EUR

13 COMUNA UCEA
JUDEŢUL BRAȘOV

Realizare rețea de 
canalizare ape menajere, 

3926/588771
/ 28.06.2018

CEC 
Bank

0,00 400.000 - 156
luni

ROBOR6M + 
2%

o finanţare 
rambursabilă:

pagina 16 din 24



Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Ucea de Jos nr. 78,
CP 507238

Tel.: 0268 - 247 150
Fax: 0268 - 247 275

primaria_ucea@
yahoo.com

www.primaria
ucea.ro

stație de epurare, rețea de 
canalizare ape pluviale, 
modernizare și reabilitare 
străzi, sat Ucea de Jos

completări
25.07.2018

trageri în
2018

CEC Bank: 4.000.000 lei, 
investiții publice, 2015, 15 
ani

14

ORAȘUL CHITILA
JUDEŢUL ILFOV

Str. Ion Olteanu nr.
6.

Tel.: 021 - 436 3709
Fax: 021 - 436 3710

contabilitate@
primariachitila.ro

www.primaria
chitila.ro

Construire școală primară 
și gimnazială în orașul 
Chitila (21.423.000 lei)
Construire și dotare 
grădiniță cu program 
prelungit cu 6 săli de 
grupă, amenajare incintă și
împrejmuire, utilități, jud. 
Ilfov, oraș Chitila 
(1.436.000 lei)
Achiziție teren în suprafață 
de 2102 mp (2.141.000 
lei)2

3928/588835
/ 02.07.2018
completări

25.07.2018,
02.08.2018,
06.08.2018

CEC 
Bank 0,00

25.000.000

trageri în:
2018:

20.000.000
2019:

5.000.000

24
luni

144
luni

ROBOR1M + 
0,9%

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

2 finanţări rambursabile:
1.CEC Bank: 25.000.000 
lei, investiţii publice, 2015,
15 ani (3 ani graţie) 
2.BRD-GSG: 10.000.000 
lei, investiţii publice, 2007,
20 ani (5 ani graţie) 

15 COMUNA
IVĂNEȘTI

JUDEŢUL VASLUI

Construirea și dotarea 
școlii gimnaziale din sat 
Ursoaia, com. Ivănești

3929/588922
/ 03.07.2018
completări

CEC 
Bank

0,00 1.392.041,63

trageri în
2019

- 180
luni

ROBOR6M + 
3,25%

NU

2
 Conform Raportului Direcției Economice nr.8203/328/20.03.2018, menționat în preambulul la HCL nr. 27/26.03.2018 privind aprobarea contractării finanțării rambursabile 

interne în valoare de 25.000.000 lei pentru realizarea investițiilor de interes local, în anul 2017, Orașul Chitila a achiziționat imobilul situat în orașul Chitila, șos. Banatului, nr.
2 – fosta cantină NC 121 și terenul aferent construcției de bază, în suprafață de 2302 mp. Întrucât pentru achiziția terenului secundar în suprafață de 2102 mp nu există 
surse de finanțare din bugetul local, s-a solicitat autorizarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 2.141.381,39 lei. Valoarea terenului secundar în 
suprafață de 2102 mp a fost stabilită la suma de 378.360 euro fără TVA, conform Raportului de evaluare (prezentat în documentație la pag.17-57) care a fost însușit prin  
HCL nr. 42/06.06.2017 privind aprobarea cumpărării imobilului fostă cantină și a terenului compus din teren aferent construcției de bază în suprafață de 2302 mp și teren 
secundar în suprafață de 2102 mp, situat în orașul Chitila, șos. Banatului, nr.2, județul Ilfov, modificată prin HCL nr. 98/ 28.11.2017.
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Tel.: 0235 - 340 506
Fax: 0235 - 340 575

ivanesti_vaslui@
yahoo.com

www.comuna
ivanesti.ro

Amenajare poduri și 
podețe în localitățile 
Ivănești, Broșteni, Valea 
Mare, Iezerel, Coșca, 
Fundătura Mică, com. 
Ivănești
Înființare sistem alimentare
cu apă în localitatea 
Ivănești, com. Ivănești
Stație epurare, realizare 
colectoare canalizare 
menajeră, în localitatea 
Ivănești, com. Ivănești, jud.
Vaslui
Reabilitare șarpantă sediu 
UAT Ivănești, com. Ivănești
Amenajare pod peste râul 
Racova, sat Broșteni, com.
Ivănești
Garaj și spații cazare 
personal SVSU, com. 
Ivănești, jud. Vaslui

589404/
18.07.2018,
06.08.2018

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

16

COMUNA SCHITU
JUDEŢUL OLT

Str. Moșteni nr. 42.
Tel.: 0249 - 482 502
Fax: 0249 - 482 302

primariaschitu@
yahoo.com

www.primaria
schitu.ro

Modernizare străzi în 
comuna Schitu, str. Școlii
Modernizare străzi în 
comuna Schitu, str. Dealul 
Soarelui, str. Valea Lisei, 
str. Gladiolei

3935/589056
/ 06.07.2018
completări
589704/

26.07.2018

BCR 0,00

1.000.000

trageri în
2019

12
luni

108
luni

ROBOR6M + 
4%

com.acordare: 
0,5% flat
com.ramb. 
anticip.: 2% în 
cazul 
refinanțării

NU

17 COMUNA
CHINTENI

JUDEŢUL CLUJ

Capelă mortuară Chinteni
Împrejmuire cimitir ortodox 
și amenajări exterioare

3941/589145
/ 10.07.2018
completări

CEC 
Bank

0,00 2.761.096

trageri în

24
luni

96 luni ROBOR6M + 
0,65%

NU
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Str. Unirii nr. 232.
Tel.: 0264 - 271 771
Fax: 0264 - 271 772
primariachinteni@

yahoo.com
www.primaria

chinteni.ro

Amenajare Lac Chinteni
Aquapark Chinteni
Extindere rețele de apă și 
canalizare în localitatea 
Chinteni
Modernizare Stradă de sub
pădure și Stradă din deal 
în comuna Chinteni
Construire și refacere 
poduri în localitățile 
Chinteni, Măcicașu și 
Săliștea Veche, comuna 
Chinteni
Sistem centralizat de 
canalizare a apelor uzate 
menajere, cu stație de 
epurare, în satele 
Măcicașu și Sînmartin, 
comuna Chinteni
Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate 
menajere cu stație de 
epurare în localitatea 
Săliștea Veche, com. 
Chinteni
Alimentare cu apă în 
localitatea Săliștea Veche, 
com. Chinteni
Alimentare cu apă Săliștea 
Veche

24.07.2018 2018

com.analiză: 
3.000 lei, flat
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.reanaliză: 
0,5% 
com.gestiune: 
0,04%
com.acordare: 
0,1%

18 COMUNA
PETRĂCHIOAIA
JUDEŢUL ILFOV
Str. Vânători nr.

Refinanțarea datoriei 
publice locale decurgând 
din contractul de credit nr. 
RQ15113741782469/13.11.

3942/589147
/ 10.07.2018
completări
589257/

BCR 0,00 8.912.283,51
din care

4.912.283,51
pentru

refinanțare

6 luni 114
luni

ROBOR6M + 
1,5%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 5.631.615,81 
lei, investiții publice, 2015,
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

300.
www.primaria

petrachioaia.ro

2015 (4.912.283,51 lei)
Construcție sală de sport în
localitatea Petrăchioaia, 
sat Petrăchioaia, jud. Ilfov 
(4.000.000 lei)

13.07.2018

datorie
publică
locală 

trageri în:
2018:

4.912.283,51
pentru

refinanțare
datorie
publică
locală
2019:

4.000.000

10 ani (2 ani grație) 

19 ORAȘUL CORABIA
JUDEŢUL OLT

Str. Cuza-Vodă nr.
54.

Tel.: 0249 - 560 703
Fax: 0249 - 506 154
primariacorabia@

yahoo.com

Refinanțarea datoriei 
publice locale decurgând 
din contractul de credit nr. 
10/26.06.2006, încheiat cu 
BCR SA (3.459.000 lei)
Investiții publice de interes 
local (5.272.000 lei):
- Creșterea eficienței 
energetice a pavilioanelor 
centrale ale Spitalului 
Orășenesc Corabia POR 
(681.000 lei)
- Modernizare, reabilitare 
termică, reparații, 
consolidare și extindere 
Școala Gimnazială Virgil 
Mazilescu cu clasele I-VIII, 
oraș Corabia, jud. Olt
- Modernizare DC 126 km 
0+000 - km 3+000, oraș 
Corabia, jud. Olt

3963/590001
/ 07.08.2018

CEC 
Bank

0,00 8.731.000
din care

4.140.000
pentru

refinanțare
datorie
publică

locală și
proiect

FEN

trageri în:
2018:

4.140.000
pentru

refinanțare
datorie
publică

locală și
proiect
FEN  

- 120
luni

ROBOR3M + 
3%

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

3 finanţări rambursabile:
1.MFP: 2.168.745 lei, 
proiecte FEN - OUG nr. 
2/2015, 2015, 15 ani 
2.MFP: 579.000 lei, 
proiecte FEN - OUG nr. 
46/2015, 2015, 15 ani 
3.BCR: 7.500.000 lei, 
investiții publice, 2006, 20 
ani (3 ani grație)
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

Reabilitare, modernizare și 
dotare așezământ cultural 
orșul Corabia
- Bloc P6 - locuințe sociale
- Locuințe sociale romi

2019:
4.591.000

TOTAL 15.000.
000

trageri
în:

2019:
5.000.000

2020:
5.000.000

2021:
5.000.000

314.252.362,
97

 din care
6.178.111

pentru
proiecte

FEN
și

10.739.043,49
pentru

refinanțare
datorie
publică

locală

trageri în:
 2018:

38.922.871,49
 din care
2.527.864

pentru
proiecte

FEN și
10.739.043,49

pentru
refinanțare

datorie
publică
locală
2019:

219.762.824,
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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

81
din care

3.650.247
pentru

proiecte FEN
2020:

47.233.333,33
2021:

8.333.333,34

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

1. MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5270/19.12.2017 a fost avizată contractarea de către Municipiul Mangalia a unei finanţări rambursabile, în valoare de
60.341.185 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Mangalia a încheiat cu CEC Bank
SA, Contractul de credit de investiţii nr. RQ171251599180090/28.12.2017.

Cu Notificarea nr. 50043/23.07.2018, Primăria Municipiului Mangalia aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local Mangalia
nr. 105/08.06.2018 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106 din 26.09.2017 privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne/externe, modificată și completată prin HCL nr.155 din 24.11.2017. Prin adoptarea acestei hotărâri a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin renunțarea finanțării din credit a trei obiective de investiții și introducerea la finanțare a
două noi obiective de investiții. Având în vedere modificările adoptate, structura listei de investiții va fi următoarea:

− Reabilitare Casă de Cultură Mangalia, în valoare de 7.189.149,57 lei;
− Reabilitarea fațadelor,  a picturii  murale exterioare și  interioare, consolidarea structurii  de rezistență, sistematizarea curții,  refacerea

împrejmuirii,  reabilitarea  tuturor  instalațiilor  și  construire  lumânărar  pentru  Biserica  Sf.  Mare  Mucenic  Gheorghe,  în  valoare  de
12.581.735,94 lei;

− Execuție zonă promenadă „Șoseaua Constanței zona pietonală - Piața Republicii - Aleea Teilor” – Zona 1 - Piața Republicii și pietonal
comercial Str. Constanța, în valoare de 2.885.505,79 lei;

− Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban, în valoare de 299.572,54 lei;
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− Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia, în valoare de 18.279.999,21 lei;
− Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia - Lot 1, în valoare de 19.105.221,95 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

2. COMUNA BĂLILEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5263/05.12.2017 a fost avizată contractarea de către Comuna Bălilești a unei finanţări rambursabile, în valoare de
275.000 lei,  pentru  realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Bălilești a încheiat cu CEC Bank SA
Contractul de credit de investiții nr. RQ17114451914105/14.12.2017.

Cu Notificarea nr. 5069/12.06.2018, Comuna Bălilești aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată HCL nr. 32/14.05.2018 privind prelungirea
perioadei de finanțare a creditului de investiții nr. RQ17114451914105 din data de 14.12.2017. Prin adoptarea acestei hotărâri au fost aprobate
modificări în structura creditului contractat de la CEC Bank SA, și anume:
− prelungirea perioadei de utilizare, până la data de 31.12.2018, 
− prelungirea perioadei de creditare de la 18 luni la 30 luni și 18 zile, respectiv până la data de 30.06.2020.

 În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Bălilești a prezentat următoarele documente:
� HCL  nr.  32/14.05.2018  privind  prelungirea  perioadei  de  finanțare  a  creditului  de  investiții  nr.  RQ17114451914105  din  data  de

14.12.2017;
� Actul adițional nr. 1/06.06.2018 la Contractul de credit de investiții nr. RQ17114451914105/14.12.2017, încheiat cu CEC Bank SA;
� Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Comunei Bălilești, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.

9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
� Situaţia serviciului datoriei publice locale a Comunei Bălilești, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr. 9/2007, cu modificările şi

completările ulterioare.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 

3. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5265/19.12.2017 s-a autorizat contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile
interne, în valoare de 31.802.819,37 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale. În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al
Municipiului București a încheiat cu Banca Comercială Română, Contractul de credit nr. 305/28.05.2015. Ulterior, facilitatea de credit a fost
majorată cu suma de 35.600.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr. 5304/29.03.2018, pentru realizarea obiectivului de investiții publice de interes
local  „Modernizare,  extindere,  demolare  parțială  a  construcțiilor  din  ansamblul  Piața  agroalimentară  Berceni  –  Sudului”,  potrivit  HCL S4
nr.296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea
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refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de
interes local, modificată și completată. În acest sens, a fost încheiat cu BCR SA, Actul adițional nr.1/08.05.2018. 

Cu Notificarea nr. 46.467/27.07.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 44.515/27.07.2018, Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL S4 nr. 187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 296/31.10.2017. Prin această
hotărâre a fost aprobată înlocuirea obiectivului de investiţii publice  „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul
Piața agroalimentară Berceni – Sudului” cu 3 obiective de investiții noi, și anume: „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” și „Supralărgire Str. Luică (Șos. Giurgiului până
la Bd.            C-tin Brâncoveanu)”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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