COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 09 decembrie 2019, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1130, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2019 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2019 – 2021:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, cu modificările aduse prin art. 28 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, în anul 2019, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 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. 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021,
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2019,
2020 și 2021.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2019 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

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

30,24
98,11
1.700,00
229,57
1.600,00
284,52
1.470,43
1.569,76
2019
3)
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
1.200,00
2020
1.200,00
1.200,00
501,28
58,23
698,72
2021
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;
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Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
878,57
1.215,51
633,14
177,25

2)

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2019
(4,745 lei/euro, 4,24 lei/dolar), 2020 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar) și 2021 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză;
3)
Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar) față de cele
luate în considerare la autorizările emise la data de 25.11.2019 (4,71 lei/euro și 4,17 lei/dolar pentru anul 2020, conform prognozei de primăvară 2019 publicată de CNSP în
mai 2019), rezultă un deficit de 2.078.725,66 lei.

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

Unitatea
administrativteritorială

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

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Eficientizare energetică
Colegiul Național Tehnic
Alexandru Ioan Cuza
POR

Data
depunerii
documentaţiei

4332/592151/
08.10.2019
completări
592602/
21.10.2019,
594227/
06.12.2019

Finanţator

BCR

EUR

RON

131.527,86
trageri în:
2019:
6.365
2020:
125.162,86

0,00

(suplimentare credit de
9.409.961,23
lei)
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Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

36
luni

Perioada
de
rambursare

120
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 2,5%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

5 finanţări
rambursabile:
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: 9.409.961,23
lei, investiții publice,
2019, 13 ani (3 ani
grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

2

COMUNA
CĂPÂLNIȚA
JUDEȚUL HARGHITA
Căpâlnița nr. 352.
Tel./Fax:
0266 - 147 601
primca352@
gmail.com
www.kapolnasfalu.ro

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

4351/593686/
21.11.2019

3

COMUNA
VLĂSINEȘTI
JUDEȚUL BOTOȘANI
Str. Vlăsiei nr. 95.
Tel.: 0331 - 110 001
Fax: 0374 - 043 854
primariavlasinesti@
yahoo.com

Achiziție autoutilitară
multifuncțională pentru
comuna Vlăsinești, jud.
Botoșani
PNDR

4352/593719/
22.11.2019
completări
593923/
29.11.2019

4

JUDEȚUL HARGHITA
Piața Libertății nr. 5,
CP 530140.
Tel.: 0266 - 207 700
Fax: 0266 - 207 703
info@judetulharghita.r
o
www.județulharghita.ro

Reabilitare DJ 131 - DJ
133 - DJ 137A - Lot 3 DJ 131 km 38-621 54+984; DJ 133 km
25+000 - 41 + 866; DJ
137A km 0 + 000 - 16 +
000
POR 2014-2020

4355/593838/
27.11.2019
completări
06.12.2019

5

ORAȘUL BECLEAN
JUDEȚUL BISTRIȚANĂSĂUD
Str. Trandafirilor nr. 2,
CP 425100.
Tel.: 0263 - 343 687

Drumul Gării din
Beclean. Îmbunătățirea
mobilității urbane a
orașului Beclean
Dezvoltarea mobilității
urbane în orașul

4357/593883/
28.11.2019
completări
593883/
02.12.2019

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 3,5%
BCR

0,00

757.000
trageri în
2019

11
luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2% în cazul refin.
de la alte bănci

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă
directă:
SC URBANLED SRL:
274.361,64 lei, lucrări
energetice cu
economisire de
energie pt. iluminat
public al comunei,
2016, 6 ani

ROBOR6M + 3,5%
BCR

BCR
SA

CEC
Bank

0,00

618.000
trageri în
2019

0,00

50.000.000
trageri în:
2020:
25.000.000
2021:
15.000.000
2022:
10.000.000

0,00

9.000.000
trageri în:
2019:
1.000.000
2020:
7.400.000
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11
luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2% în cazul refin.
de la alte bănci

ROBOR6M + 1,19%
36
luni

108
luni

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

ROBOR3M + 2,6%
24
luni

156
luni

com.acordare:
2.500 lei
com.analiză
reg.urgență: 0,75%

NU

2 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
12.931.598,21 lei,
refinanțare DPL,
2018, 8 ani
2.CEC Bank:
14.852.650,96 lei,
refinanțare DPL,
2018, 8 ani
2 finanţări
rambursabile:
1.Alpha Bank:
3.900.000 lei,
investiții, 2007, 20 ani
(2 ani grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Fax: 0263 - 343 686
secretariat@primariab
eclean.ro

6

MUNICIPIUL
BUCUREȘTI
Bd. Regina Elisabeta
nr. 47, sector 5, CP
050013.
Tel.: 021 – 305 55 00,
int. 2045
Fax: 021 – 312 00 30
isabela.popescu@pmb
.ro
www.pmb.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Beclean. Etapa II
Extinderea
Creșterea performanței
energetice a blocurilor
de locuințe din orașul
Beclean
POR2014 - 2020

Modernizarea și dotarea
liniilor de tramvai nr. 1,
10, 21, 25, 32, 40, 41,
55
Achiziționare autobuze
electrice necesare
îmbunătățirii
transportului public de
călători pe traseele 137,
138, 173, 311, 336, 381,
601, 300, 330, 335, 312,
313, 368, 385
Modernizare linie de
tramvai pe b-dul G-ral
Vasile Milea de la
intersecția cu b-dul
Timișoara până în
dreptul intrării în
benzinăria OMV
POR 2014-2020

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

2021:
600.000

4360/593921/
29.11.2019
completări
594168/
05.12.2019

BCR

0,00

140.000.000
trageri în:
2019:
77.011.369
2020:
13.134.736
2021:
95.127.611
2022:
95.447.049
2023:
19.766.251
(credit
revolving)
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Rata dobânzii

Comisioane

com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,02%
com.refin.: 3%
com.restructurare/
reeșalonare/
rescadențare: 0,7%

48
luni

120
luni

ROBOR6M + 0,99%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2.MFP: 3.842.499,53
lei, OUG 2/2015 proiecte FEN, 2015,
10 ani

13 finanţări
rambursabile:
1.BEI: împrumut
subsidiar, 112 mil.
EUR, reabilitare
infrastructură
educaţională, 2003,
25 ani (5 ani graţie)
2.BEI: împrumut
subsidiar, 25 mil.
EUR, reabilitare staţie
epurare ape uzate
Glina I, 2006, 25 ani
(5 ani graţie)
3.BDCE: garanţie
împrumut subsidiar,
RADET, 9,76 mil.
EUR, 1998, 25 ani (7
ani graţie)
4.BEI: garanţie
împrumut subsidiar,
RATB, 6.342.718
EUR, 2000, 20 ani (5
ani graţie)
5.BERD: 10 mil.
EUR, reabilitare staţie

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

epurare ape uzate
Glina I, 2006, 14 ani
(4 ani graţie)
6.BRD-GSG: 140 mil.
lei, proiecte POR,
2013, 10 ani (4 ani
graţie)
7.emisiune
obligaţiuni: 555 mil.
lei, refinanțare
emisiune
euroobligațiuni, 2015,
5 ani
8.emisiune
obligaţiuni: 555 mil.
lei, refinanțare
emisiune
euroobligațiuni, 2015,
7 ani
9.emisiune
obligaţiuni: 555,1 mil.
lei, refinanțare
emisiune
euroobligațiuni, 2015,
10 ani
10.MFP: 248 mil. lei,
OUG 46/2015 chelt.en.termică,
2015, 20 ani (3 luni
grație)
11.BEI: 75 mil. EUR,
proiect POIM - Glina,
etapa a II-a, 2017,
min. 4 ani - max. 32
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ani (grație: min. 60
zile - max. 5 ani)
12.emisiune
obligaţiuni: 555 mil.
lei, refinanțare
emisiune obligațiuni,
2018, 10 ani
13.MFP: 462.661.949
lei, OUG 35/2019 chelt.en.termică,
2019, 10 ani (3 luni
grație)

7

COMUNA
DRĂGUȘENI
JUDEȚUL SUCEAVA
Str. Principală.
Tel.: 0230 - 536 359
Fax: 0230 - 546 576
primaria_dragusenisv
@yahoo.com
www.comunadragusen
isv.ro

Achiziție utilaje pentru
dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situații
de Urgență al comunei
Drăgușeni, jud. Suceava
Extindere infrastructură
de apă uzată în comuna
Drăgușeni, jud. Suceava
PNDR

ROBOR6M + 4,5%
4364/594192/
06.12.2019

BCR

1.200.000
trageri în
2019

0,00

201.706.527,8
6

TOTAL

0,00

trageri în:
2019:
80.592.734
2020:
45.659.898,8
6
2021:
110.727.611
2022:
105.447.049
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-

120
luni

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2%, în cazul refin.
de la alte bănci

o finanţare
rambursabilă
directă:
Erste Bank AG:
136.000 EUR,
program „Suceava Utilități și mediu”,
2004, 25 ani (5 ani
graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

RON

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2023:
19.766.251

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

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

SECTOR 4
BUCUREŞTI
B-dul Metalurgiei
nr. 12-18, Grand
Arena, et. 1, sector
4.
Tel.: 021 - 3359230
Fax: 021 - 3370790
www.ps4.ro

„Modernizare, extindere,
demolare parțială a
construcțiilor din ansamblul
Piața Agroalimentară Berceni Sudului”, conform HCL S4 nr.
109/2019 și Anexa 3 centralizator obiective de
investiții
1
garanție locală pentru
suplimentare credit contractat
în 2017 (cu o maturitate de 10
ani) de Direcția Piețe și
Gestionare Activități
Comerciale Sector 4, în

Data
depunerii
documentaţiei

4340/592831/
29.10.2019
completări
592883/
30.10.2019,
593413/
15.11.2019

Fina
nţator

BCR

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

0,00

RON

35.000.000
trageri în
2019

1

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

-

97 luni

Rata
dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
1,5%

Finanţări rambursabile aflate
în derulare

11 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, refinanțare credit și
investiții publice, 2017, 10 ani
4.Raiffeisen Bank: 84.213.291
lei, refinanțare credit și
investiții publice, 2017, 10 ani

Având în vedere intrarea în vigoare a OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și conținutul documentației depuse de
solicitant, DGTDP din MFP a solicitat punctul de vedere al Direcției Generale Juridice (DGJ) din MFP privind necesitatea existenței unei împuterniciri exprese date prin
hotărâre a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) în vederea aprobării garantării unei finanțări rambursabile de către Consiliul Local al Sectorului 4. DGJ
opinează că OUG nr.57/2019 nu mai prevede necesitatea existenței unei împuterniciri exprese date prin hotărâre a CGMB, însă, având în vedere conținutul problematicii
prezentate, precum și lipsa unui precedent, recomandă solicitarea unui punct de vedere al CGMB. În data de 27.11.2019, a fost transmisă Primăriei Municipiului București o
solicitare în acest sens, însă până la data prezentei nu s-a primit răspuns.
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Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Fina
nţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

valoare de 32.503.685,02 lei
(valoare inițială de 33.162.866
lei), pentru refinanțare datorie
publică locală, pentru care se
majorează dobânda de la
ROBOR3M+0,5% la
ROBOR3M+1,5%

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata
dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile aflate
în derulare

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 ani
10.BCR: 170.764.771,07 lei,
proiecte FEN, 2018, 12 ani (3
ani grație)
11.Raiffeisen Bank:
33.500.000 lei, investiții
publice, 2019, 10 ani
o garanţie:
BCR: 32.503.685,02 lei,
refinanțare credit BCR,
garantat DAP Sector 4, 2017,
10 ani

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr.
925/2018,cuprinse în Anexa nr. 1.
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Urmare publicării prognozei de toamnă 2019 (noiembrie2019), elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și a disponibilizării de
sume autorizate pentru anul 2020, înaintea alocării sumelor disponibilizate este necesară reevaluarea tragerilor în euro autorizate de CAÎL,
care intră sub incidența plafonului aprobat pentru anul 2020, în funcție de noua prognoză pentru media anuală a cursului de schimb RON/EUR.
Astfel, urmare majorării cu 0,04 RON/EUR, a mediei anuale a cursului de schimb (de la 4,71 RON/EUR la 4,75RON/EUR), utilizat pentru
calcularea echivalentului în lei al tragerilor exprimate în euro, suma disponibilizată pentru a fi alocată altor unități administrativ-teritoriale se
reduce cu 2.078.725,66 lei, astfel încât să nu se depășească plafonul de 1,2 miliarde lei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2018.
Detaliere calcul aferent tragerilor autorizate pentru anul 2020:
• 51.968.142,77 EUR x 4,71 RON/EUR + 955.230.047,50 RON = 1.199.999.999,95 RON, conform prognozei de primăvară 2019 (mai
2019);
• 51.968.142,77 EUR x 4,75 RON/EUR + 955.230.047,50 RON = 1.202.078.725,66 RON, urmare publicării prognozei de toamnă 2019
(noiembrie 2019).
În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 25.11.2019 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).
V. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului
nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA PĂNET
JUDEȚUL MUREȘ
Str. Principală nr. 191,
CP 547450.
Tel./Fax:
0265 - 322 112
panet@cjmures.ro
www.panit.ro

Proiecte FEN
(6.000.000 lei):
Modernizarea și dotarea
a trei cămine culturale în
comuna Pănet (loc.
Berghina, Hărțău și
Sîntioana de Mureș) jud.
Mureș PNDR
Reabilitarea școlii din
Sîntioana de Mureș,
comuna Pănet în
vederea creșterii
eficienței energetice

Data
depunerii
documentaţiei

4354/593812/
26.11.2019
completări
593881/
28.11.2019

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

7.000.000
din care
6.000.000
pentru
proiecte FEN
UniCre
dit
Bank

0,00

trageri în:
2020:
6.000.000
pentru
proiecte FEN
2021:
1.000.000

pagina 9 din 21

36
luni

108
luni

ROBOR3M + 2,1%

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

POR
Construirea unei creșe
în comuna Pănet, jud.
Mureș POR
Modernizare
infrastructură rutieră în
comuna Pănet, jud.
Mureș (1.000.000 lei)
ROBOR6M + 2,5%

2

COMUNA POTLOGI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 63
Tel.: 0245 - 722 401
Fax: 0245 - 722 492
primariapotlogi@
yahoo.com

Rețele de utilități (Apă canal - electrice)pentru
locuințe sociale pentru
comunitățile de rromi (3
module)

4356/593882/
28.11.2019

CEC
Bank

0,00

1.083.925,10
trageri în
2019

8.083.925,10
din care
6.000.000
pentru
proiecte FEN

TOTAL

0,00

trageri în:
2019:
1.083.925,10
2020:
6.000.000
pentru
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24
luni

96 luni

com.analiză: 2.500
lei
com.analiză
reg.urgență: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,07%
com.acordare:
0,5%
com.refin.: 3%
com.restructurare/
reeșalonare/
rescadențare: 0,5%

2 finanţări
rambursabile:
1.CEC Bank:
2.493.534 lei,
investiții, 2014, 11 ani
(1 an grație)
2.CEC Bank:
520.002,87 lei,
investiții, 2018, 10 ani
(4 ani grație)

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

proiecte FEN
2021:
1.000.000

VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr.5695/02.04.2019a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărași a unei finanţări rambursabile, în valoare de
41.572.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.
Cu notificarea nr.51632/06.11.2019, cu completările ulterioare, Municipiul Călărași aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local (HCL) nr.154/28.10.2019, completată prin HCL nr.156/18.11.2019, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții
prevăzută în HCL nr.134/2018.Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în
anexa la HCL nr.154/28.10.2019, completată prin HCL nr.156/18.11.2019 se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări
rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunuia dintre obiectivele de investiții.Drept urmare, lista obiectivelor de
investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
•Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călărași Lot 2 - Proiectare și execuție - în valoare de 200.000 lei;
•Proiect tehnic+ execuție rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni, Municipiul Călărași - în valoare de 2.000.000 lei;
•Proiect tehnic+execuție Modernizare străzi cartier Măgureni - în valoare de 150.000 lei;
•Documentație și execuție Amenajare peisagistică și modernizare B-dul N.Titulescu între str.Cornișei și str.Locomotivei - în valoare de
4.653.935,72 lei;
•Proiectare și execuție reabilitare și modernizare strada Grivița - în valoare de 10.284.523,06 lei;
•Execuție Rețea canalizare pluvială strada Locomotivei - în valoare de 1.000.000 lei;
•Modernizare Bazar Big din Municipiul Călărași - proiectare și execuție - în valoare de 2.000.000 lei;
•Reabilitare clădire hala piața agro-alimentară (hală legume-fructe) din Municipiul Călărași - în valoare de 828.157,80 lei;
•Lucrări de amenajare Piața Unirii (Piața Centrală) din Municipiul Călărași - în valoare de 2.211.550 lei;
•Canalizare pluvială strada Năvodari, tronson Prelungirea Luceafărului - strada Victoriei, din Municipiul Călărași - în valoare de 175.662 lei;
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•Construire Grădiniță cu 8 grupe - în valoare de 900.000 lei;
•Reparații capitale străzi în Municipiul Călărași - LOT 1 - în valoare de 2.067.752,40 lei;
•Rețea alimentare cu apă și canalizare pluvială strada Pescăruș, tronson cuprins între strada Panduri și strada General Constantin Pantazzi în valoare de 1.334.185,85 lei;
•Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călărași - LOT 1 - în valoare de 1.653.339,17 lei;
•Documentație tehnică-execuție strada Mihail Kogălniceanu și Bulevardul 1 Mai, Municipiul Călărași - în valoare de 200.000 lei;
•Dezvoltare patrimoniu cultural prin restaurarea monumentului Poșta Veche din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în
valoare de 1.000.000 lei;
•Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin POPAM 2014-2020
- în valoare de 1.000.000 lei;
•Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență, proiect finanțat prin Programul
INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 - în valoare de 2.300.000 lei;
•Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în valoare de 1.612.894,00 lei;
•Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în valoare de 1.000.000
lei;
•Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai Eminescu Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în valoare de 1.000.000 lei;
•Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada, proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în valoare de 1.000.000 lei;
•Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou), proiect finanțat prin POR 2014-2020 - în valoare de
1.000.000 lei;
•Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași - în valoare de
1.000.000 lei;
•Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra, proiect finanțat prin Programul
INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 - în valoare de 1.000.000 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Călărași a prezentat, în copie, următoarele documente:
- HCL nr.154/28.10.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local;
- HCL nr.156/18.11.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local;
- HCL nr.106/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea canalizare pluvială strada
Locomotivei„ din Municipiul Călărași;
- HCL nr.177/28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare Bazar Big” din Municipiul Călărași,
județul Călărași;
- HCL nr.184/29.10.2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Reabilitare clădire hală piața agro-alimentară
(hală legume-fructe) din Municipiul Călărași;
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- HCL nr.194/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare Piața Unirii
(Piața Centrală)” din Municipiul Călărași;
- HCL nr.5/31.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I „Canalizare pluvială strada Năvodari, tronson:
Prelungirea Luceafărului - strada Victoriei, Municipiul Călărași”;
- HCL nr.97/26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării pentru investiția „Construcția grădiniță cu 8
grupe”;
- HCL nr.177/31.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea alimentare cu apă și canalizare
pluvială strada Pescăruș, tronson cuprins între strada Panduri și strada general Constantin Pantazzi” din Municipiul Călărași;
- HCL nr.113/29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării pentru investiția „Reparații capitale străzi
în Municipiul Călărași - LOT 1, județul Călărași” (strada Mușețelului, strada Știrbei Vodă, Bulevardul Cuza Vodă);
- HCL nr.26/25.02.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția cu titlul „Modernizare străzi în cartierul MirceaVodă” din Municipiul Călărași;
- HCL nr.135/25.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Documentație tehnică strada Mihail
Kogălniceanu și Bulevardul 1 Mai, Municipiul Călărași, județul Călărași;
- HCL nr.84/25.05.2017 pentru modificarea art.3 al HCL nr.52/11.04.2017 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin
restaurarea monumentului istoric „Poșta veche” din Municipiul Călărași” în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare și selecție și a cheltuielilor legate de acesta prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5:„Îmbunatațirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1:„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”, Operațiunea/Obiectiv specific 5.1:„Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea
patrimoniului cultural și a identității culturale Nr.apel:POR/2016/5/5.1;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.44, proiect „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din
Municipiul Călărași”;
- HCL nr.103/19.06.2018 privind aprobarea și finanțarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al
pescarilor dunăreni din Municipiul Călărași” finanțat prin POPAM 2014-2020, prioritatea Uniunii Europene 4 - Creșterea gradului de ocupare a
forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale;
- Contract de finanțare POPAM 2014-2020 nr.253/13.05.2019, proiect „Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui Club al pescarilor
dunăreni din Municipiul Călărași”;
- HCL nr.64/19.04.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Managementul comun al riscului pentru reacții
eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”(”Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency
situations”);
- Contract de finanțare Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, proiect „Managementul comun al riscului pentru reacții
eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”(”Joint risk management for efficient reactions of the local authorities in the emergency
situations”);
- HCL nr.152/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale
Tudor Vladimirescu Călărași”;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.4569/23.07.2019, proiect „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași”;
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- HCL nr.148/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program
prelungit Țara copilăriei Călărași”;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.4254/2019, proiect „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara copilăriei Călărași”;
- HCL nr.150/03.10.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai
Eminescu Călărași”;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.4455/19.06.2019, proiect „Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai Eminescu Călărași”;
- HCL nr.105/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul :„Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada”
finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.4828/08.10.2019, proiect „Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada”;
- HCL nr.107/29.07.2019 privind aprobarea proiectului cu titlul „Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul
Nou)” finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4:Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
- Contract de finanțare POR 2014-2020 nr.4829/04.10.2019, proiect:„Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente
(Oborul Nou)”;
- HCL nr.134/25.09.2019 pentru modificarea și completarea HCL nr.30/28.02.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul cu titlul „Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași”;
- Contract de finanțare POCA nr.355/05.06.2019, proiect „Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea
birocrației la nivelul Municipiului Călărași”;
- HCL nr.197/31.10.2018 privind aprobarea contractării și implementării proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Îmbunătățirea
siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra” (”Improving safety of navigability on Danube river in the
Călărași - Silistra cross - border region)”;
- Contract de finanțare Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, proiect „Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul
Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra” (”Improving safety of navigability on Danube river in the Călărași - Silistra cross - border
region)”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr.5212/10.10.2017a fost avizată contractarea de către Municipiul ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 71.219.060 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Această valoare face parte din creditul de 150.000.000 lei, contractat
de Municipiul Ploiești de la EximBank, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016. Prin Hotărârea CAÎL nr.
5818/22.08.2019 a fost autorizată efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 71.219.060 lei, astfel:
• 27.268.191,28 lei în anul 2018;
• 43.950.868,72 lei în anul 2019.
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Cu notificarea nr.23.489/20.11.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 72.140/22.11.2019, Municipiul Ploiești aduce la
cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 450/13.11.2019privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
364/27.09.2019 privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la EximBank.Potrivit
prevederilor aceastei hotărâri, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţiipentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, prin
suplimentarea listei inițiale cu patru obiective noi de investiții și diminuarea valorii altor obiective existente, după cum urmează:
• Construire grădiniță cu program prelungit Bd.Petrolului (500.000 lei);
• Construire grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2B (500.000 lei);
• 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 (1.750.000 lei);
• Modernizare rețea str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zona pasaj CFR,Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh.Gr. Cantacuzino,
tronson Șoseaua Vestului - limită oraș, inclusive terminal multimodal (3.700.000 lei).
Valoarea finanțării rambursabile autorizată rămâne neschimbată.
3. MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
PrinHotărârea CAÎL nr. 5714/02.04.2019 a fost autorizată contractareade către Municipiul Zalău a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 30.000.000 lei,din care suma de 19.189.090 lei pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar suma de 10.810.910 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii
CAÎL menționate,Municipiul Zalău a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ19040753990406, în data de 25.04.2019.
Prin Hotărârea CAÎLnr. 5789/17.07.2019 s-a autorizat efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 30.000.000 lei, astfel:
• în anul 2019: 14.916.710 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE;
• în anul 2020: 10.825.980 lei,din care 8.776.740 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE;
• în anul 2021: 2.672.080 lei, din care 1.282.890 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE;
• în anul 2022: 1.585.230 lei, din care 434.240 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE.
Cu notificarea nr.69555/24.09.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 59.050/ 01.10.2019, Municipiul Zalău aduce la cunoștința
CAÎL că proiectul „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”, care, inițial, intra sub incidența plafonului aprobat prin lege, beneficiază de finanțare
din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, fiind semnat Contractul de
finanțare nr.4745/04.09.2019.Municipiul Zalău solicită alocarea sumei de 2.079.160 lei din finanțarea rambursabilă, în valoare de 30.000.000
lei, de la obiectivele de investiții publice de interes local a căror finanțare intră sub incidența plafoanelor la investițiilefinanțate din fonduri
externe nerambursabile de la UE, pentru proiectul „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023”.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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4. ORAȘUL INEU, JUDEȚUL ARAD
Prin Hotărârea CAÎL nr.5255/27.11.2017a fost avizată contractarea de către Orașul Ineu a unei finanţări rambursabile, în valoare de 9.063.187
lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Ineu a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit
nr.276/04.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Cu notificarea nr.26274/02.12.2019, Primăria Orașului Ineu aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.167 din
data de 29.11.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.127 din data de 29.08.2017 privind aprobarea contractării și/sau garantării unei
finanțări rambursabile interne pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 9.063.187 lei pe anul 2017. Prin adoptarea acestei
hotărâri de consiliu local a fost aprobată redistribuirea unor sume în cadrul listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul
contractat de la BCR SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
• Creșterea eficienței energetice la clădirile publicesediu Primărie și Casă de cultură în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 114.320 lei;
• Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă în sat Mocrea (aparținător), oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 121.665 lei;
• Construire grădiniță cu program normal cu 4 săli de grupă în oraș Ineu, județul Arad -str. Avram Iancu, în valoare de 169.264 lei;
• Reabilitare și modernizare Liceul Mihai Viteazul în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 78.920 lei;
• Extindere, reabilitare și modernizare Liceul „Mihai Viteazul”, corp C1, în oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 509.621 lei;
• Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Sava Brancovici, str. C. Traian, nr. 2, în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 303.518,87
lei;
• Modernizare piață, orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 1.600.404,54 lei;
• Modernizare străzi urbane în orașul Ineu, județul Arad-Zona Blocuri, în valoare de 769.396,49 lei;
• Modernizare străzi marginale în orașul Ineu, județul Arad”, în valoare de 4.971.902,10 lei;
• Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad, în valoare de 212.120 lei;
• Reabilitare și mansardare școală cu clasele I-IV, str. Republicii, nr.27 în oraș Ineu, județul Arad, în valoare de 42.230 lei;
• Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană oraș Ineu, jud. Arad, în valoare de 30.000 lei;
• Modernizare, eficientizare și extindere a sistemului de iluminat public în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 86.275 lei;
• Construire și dotare cămin cultural în orașul Ineu, jud. Arad, în valoare de 53.550 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
5. ORAȘUL VOLUNTARI, JUDEȚUL ILFOV
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5719/02.04.2019, Orașul Voluntari a contractat finanţarea rambursabilă, în valoare de 47.197.228 lei, de la BCRSA,
pentru realizarea de investiții publice de interes local.
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Cu notificarea nr.4412/27.11.2019, Orașul Voluntari aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local (HCL)
nr.181/19.11.2019, modificată prin HCL nr.214/06.12.2019, prin care a fost aprobata modificarea listei de investiţii care a stat la baza obţinerii
avizului CAÎL.Drept urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
- Realizare rețea de canalizare menajeră și rețea de alimentare cu apă – în valoare de 10.000.000 lei;
- Reparații capitale și de covor asfaltic: str.Siret, str.Predeal, str.Hârșova, str.Horia, str.Scarlat Lambrino, str.Serban Cantacuzino, str. Câmpul
Pipera, b-dul Erou Iancu Nicolae, b-dul Matei Millo, str.Popasului, str.Emil Racoviță, str.Râmnic, str.Brateș, str.Topolovăț – în valoare de
37.197.228 lei.
În sprijinul Notificării sus-menționate, Orașul Voluntari a prezentat, în copie, următoarele documente:
- HCL nr.181/29.11.2019 pentru modificarea listei obiectivelor de investiții;
- HCL nr.214/06.12.2019 privind îndreptarea erorii materiale din preambulul HCL Voluntari nr.181/19.11.2019;
- HCL nr.215/06.12.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate pentru
obiectivul de investiții „Realizare rețea de canalizare menajeră și rețea de alimentare cu apă”-B-dul Voluntari, Oraș Voluntari, județul
Ilfov;
- Dispoziția nr.242/03.10.2016 a Primăriei Orașului Voluntari.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
6. COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5878/22.08.2019, Comuna Dumbrăvița a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de 5.000.000 lei de la Banca
Comercială Română.
Cu notificarea nr. 47602/05.12.2019, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Dumbrăvița aduce la cunoștința CAÎL decizia
consiliului local de modificare a listei obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractată finanțarea rambursabilă susmenționată. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 116/28.11.2019 privind aprobarea modificării și completării HCL nr.
26/04.03.2016 privind aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 5.000.000 lei a fost introdus un obiectiv nou în lista de investiții,
respectiv „Dezvoltare infrastructură rutieră în comuna Dumbrăvița”. În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea
rambursabilă este următoarea:
-Construire cămin cultural, comuna Dumbrăvița – 1.974.593,12 lei;
-Dezvoltare infrastructură rutieră în comuna Dumbrăvița – 3.025.406,88 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
7. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5795/17.07.2019, Sectorul 4 al Municipiului București a contractat finanţarea rambursabilă în valoare de 33.500.000
lei de la Raiffeisen Bank, pentru realizarea de investiții publice de interes local.
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Cu notificarea nr.87506/03.12.2019, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local Sector
4 (HCLS4) nr.283/02.12.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. Conform HCLS4
nr.283/02.12.2019, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti modifică lista de investiţii care a stat la baza obţinerii avizului CAÎL.Conform celor
precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCLS4 nr.283/02.12.2019 se
folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul
niciunuia dintre obiectivele de investiții. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului II-33, Sc.1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului II-32, sc.1-2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A;
- Creșterea performanței/eficienței energetice a blocului B7, Sc.1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 5, Huedin, nr. 1;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 4, Huedin, nr. 3;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 16,Sos. Oltenitei, nr. 204-210;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 38-40;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 2,Sc.1,2,3,4,Nitu Vasile, nr. 42;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 3,Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 5, Nitu Vasile, nr. 48;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 36, Sc.1-2, Nitu Vasile, nr. 28;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 4, Nitu Vasile, nr. 46;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului F1, Str. Podarului, nr. 2-4;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului F3, Str. Podarului, nr. 6;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului M2, Raula Mara, nr. 15;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului M4, Raula Mara, nr. 10;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului E4, Vatra Dornei, nr. 9;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului F4, Vatra Dornei, nr. 7;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului II 30, Alexandru Obregia nr. 22A;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 12B, scarile 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dul Brancoveanu, nr. 2;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului II/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 102,Sc.1,Gheorghe Ion, nr. 9;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 102,Sc.2,Gheorghe Ion, nr. 9;
- Cresterea performanței/eficienței energetice a blocului 6, Oltenitei, nr. 81;
pagina 18 din 21

- Supralărgire Sos. Berceni (Sos. Olteniței până la limita administrativă Sos. de Centură): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si stația de metrou
IMGB (supralărgire), Tronson 3 - stația de metrou IMGB si linia de centură;
- Amenajare parcare Piața Berceni – Olteniței;
- Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața Progresu.
În sprijinul Notificării sus-menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a prezentat, în copie, următoarele documente:
• Anexa 3 „Centralizator obiective de investiții”;
• HCLS4 nr.283/02.12.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;
• HCLS4 nr. 65/24.04.2019 pentru modificarea HCLS4 nr. 232/20.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții: „Modernizare, recompartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața
Progresul”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
8. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
a)În baza Hotărârii CAÎL nr.5886/19.09.2019, Sectorul 6 al Municipiului Bucureștia contractat o finanțare rambursabilă, în valoare de
79.892.744,34 lei, de la UniCredit Bank (contract de credit nr.GRIM 133053/2019 din data de 24.09.2019), în vederea cofinanțării unor
proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Cu notificarea nr.46888/05.12.2019, Sectorul 6 al Municipiului București solicită CAÎL ca suma de 55.855.438,19 lei, ramasă de utilizat din
împrumutul sus-menționat, să fie utilizată pentru finanțarea a 70 de blocuri de locuințe, obiective de investiții care nu beneficiază de finanțare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană și nu sunt cuprinse în contractul enunțat mai sus.Conform celor precizate în textul notificării susmenționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât
și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunuia dintre obiectivele de investiții.
În sprijinul Notificării sus-menționate, Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat, în copie, următoarele documente:
- Centralizator obiective de investiții;
- HCLS6 nr. 111/18.04.2019 privind modificarea si completarea HCLS6 nr.10/30.01.2018, privind aprobarea contractării unei/unor
finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către
Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării
finanțării investițiilor publice de inters local;
- HCLS6 nr.60/12.02.2019 privind modificarea Anexei la HCLS6 nr.10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6
al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618/22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor
publice de interes local;
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-

HCLS6 nr.179/30.08.2018 privind modificarea Anexei la HCLS6 nr.10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6
al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de inters local;
- HCLS6 nr.165/18.07.2018 privind modificarea Anexei la HCLS6 nr.10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6
al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de inters local;
- HCLS6 nr.10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în
vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA
(nr.RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de inters local;
- HCLS6 nr.177/30.08.2018 privind îndreptarea erorilor cuprinse în Anexa la HCLS6 nr.164/18.07.2018 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;
- HCLS6 nr.178/30.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 120 blocuri de locuințe din
Sectorul 6 al Municipiului București;
- HCLS6 nr.295/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din
Drumul Taberei nr.35A, bloc 803 din Sectorul 6 al Municipiului București;
- HCLS6 nr.294/18.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului din Bld.Iuliu
Maniu nr.51, bloc 22B din Sectorul 6 al Municipiului București;
- HCLS6 nr.63/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul
Taberei nr.39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului București
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
b)În baza hotărârilor CAÎL nr.5339 și nr. 5355 din data de 14.06.2018, Sectorul 6 al Municipiului București a încheiat cu Raiffeisen Bank SA,
Contractul de credit nr. 0062/09.07.2018, având ca obiect:
- refinanțarea parțială a datoriei publice locale aferentă contractului de creditnr. RQ16122079859618/22.12.2016, încheiat cu CEC Bank SA
(57.050.594 lei);
- realizarea investițiilor publice de interes local, respectiv cofinanțarea unui număr de 45 de blocuri de locuințecuprinse în Programul de
reabilitare termică TRP II, derulat cu finanțare externă de la Banca Europeană de Investiții (50.000.000 lei).
Cu notificareanr. 46.884/05.12.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.75.283/05.12.2019,Sectorul 6 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL că suma de 32.938.000 lei rămasă de utilizat din creditul contractat de la Raiffeisen Bank SA urmează a fi alocată
pentru reabilitarea unui număr de 70 blocuri de locuințe în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2. Astfel, suma totală din
credit destinată finanțării obiectivelor de investiții de interes public local, în valoare de 50.000.000 lei, va fi utilizată pentru un număr total de 115
blocuri de locuințe: 45 blocuri de locuințe inițiale cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP I, cofinanțat deBanca Europeană de Investiții
și 70 de blocuri de locuințe din cele 200 cuprinse în Programul Local Multianual de investiții 2016-2020. În acest sens, Sectorul 6 al Municipiului
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Bucureștia adoptatHotărârea Consiliului Localnr.111/18.04.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr.
10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea
refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr.RQ16122079859618 din
22.12.2016),precum și în vederea asigurării investițiilor publice de interes local. În notificarea transmisă, Sectorul 6 al Municipiului București
precizează că pentru finanțarea obiectivelor de investiții sus-menționate există mai multe surse legal constituite, fără a se dubla finanțarea
acestora, iar valoarea finanțării rambursabile autorizate rămâne neschimbată.
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