
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 10 octombrie 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  1.200,00 0,00 1.200,00    1.200,00        0,00   100,00 94,25 268,72 703,22

2019 1.200,00 1.200,00     1.200,00        0,00    100,00   25,68

2020 1.200,00 1.200,00        550,36    649,64     45,86   18,09

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017; 
2) Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018
(4,65 lei/euro, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar), conform prognozei intermediare de vară 2018 (iulie 2018), elaborată
de CNP.   
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II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne,  destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

COMUNA RĂS-
CĂEȚI

JUDEȚUL DÂMBO-
VIȚA

Tel./Fax:
0245 - 725 825

prascaeti@ yahoo.-
com

www.primaria-ras-
caeti.ro

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

3974/590650/
31.08.2018
completări
591218/

19.09.2018

CEC 
Bank1 0,00

231.589,98
trageri în

2018

18
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
3,45% 
com.analiză: 
0,5%
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.gestiune: 
0,08%
com.reanaliză: 
0,5%
com.neutiliz.: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refin.: 3%

NU

2 COMUNA
BOTOROAGA

JUDEȚUL
TELEORMAN

Str. Principală nr.
13, CP 147025.

Tel.: 0247 - 442 106
Fax: 0247 - 442 111
primaria.botoroaga

Sistem centralizat de 
alimentare cu apă și sistem
centralizat de canalizare 
ape uzate menajere în 
satele Botoroaga și Valea 
Cireșului, comuna 
Botoroaga, jud. Teleorman
PNDR

3980/590960/
11.09.2018
completări
591205/

19.09.2018

BCR 0,00 930.000
trageri în:

2018:
186.000

2019:
744.000

18
luni

102
luni 

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

NU

1
 Documentația contine Contractul de credit de investiții pentru proiecte finanțate din fonduri europene pentru Administrațiile Publice Locale nr. 

RQ18070720948055, semnat de către CEC Bank S.A. Agenția Găești și Comuna Răscăeți în data de 23.07.2018, sub condiție suspensivă, 
stipulată la art. 8 alin.8.1.25: „Încheierea contractului de credit se face sub condiție suspensivă, respectiv acesta va intra în vigoare și va 
produce efecte între părți, numai dacă AAPL Răscăeți, prin comuna Răscăeți, va obține și va prezenta la Bancă avizul favorabil al Comisiei de 
Autorizare a Împrumuturilor Locale cu privire la contractarea acestei finanțări”.
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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

@yahoo.com
www.botoroaga.ro

3

MUNICIPIUL
ORĂȘTIE
JUDEȚUL

HUNEDOARA
Piața Aurel Vlaicu

nr. 3.
Tel.: 0254 - 241 513
Fax: 0254 - 242 560

primaria@
orastie.info.ro

www.orastie.info.ro

1.Amenajare de spații verzi
publice cu acces nelimitat 
în zona urbană degradată 
„Stadion Mecanica” din 
municipiul Orăștie
2.Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul 
Orăștie - Proiect nr. 1
3.Creșterea eficienței 
energetice a clădirilor 
rezidențiale din municipiul 
Orăștie - Proiect nr. 2
POR

3984/591147/
17.09.2018
completări
28.09.2018

CEC 
Bank 0,00

8.000.000
trageri în:

2018:
400.000

2019:
5.000.000

2020:
2.600.000

36
luni

108
luni

ROBOR6M + 
0,6%

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

2 finanţări rambursabile:
1.BT Capital (obligațiuni): 
12.500.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2009, 20 ani (27 luni 
grație)
2.BEI: 712.904,26 EUR, 
subîmprumut de la MFP - 
SAMTID, 2005, 25 ani (6 
ani graţie) 

4

COMUNA
MICĂSASA

JUDEȚUL SIBIU
Str. 1 Decembrie nr.

144.
Tel.: 0269 - 514 414
Fax: 0269 - 514 302

pmicasasa@
yahoo.com

www.primaria-
micasasa.ro

Achiziție buldoexcavator în 
comuna Micăsasa
PNDR

3988/591332/
24.09.2018
completări
591888/

09.10.2018

CEC 
Bank 0,00

299.354,66
trageri în

2018
6 luni 18

luni

ROBOR6M + 
3,25% 

com.analiză: 
0,5%
com.gestiune: 
0,08%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.rescad./ 
reeșalon./ 
restruct.: 0,7%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 249.900 lei, 
investiții publice de interes
local, 2017, 3 ani (9 luni 
grație)

5 COMUNA COȘULA
JUDEȚUL

BOTOȘANI
Str. Petru Rareș nr.

30.

Promovarea specificului 
tradițional local, prin 
achiziția de costume 
populare și instrumente 
muzicale în comuna 

3989/591333/
24.09.2018
completări
591649/

03.10.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00 372.097,68
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

o finanţare 
rambursabilă:
MFP: 300.000 lei, OUG 
2/2015 - cofin. PNDL, 
2015, 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

Tel.: 0231 - 619 411
Fax: 0231 - 578 065

cosulap@
yahoo.com

www.primaria
cosula.ro

 
 

Coșula, jud. Botoșani
PNDR - prefinanțare

6 - plată TVA

3991/591364/
24.09.2018
completări
591651/

03.10.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
70.698,56
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

7 - cofinanțare

3992/591365/
25.09.2018
completări
591650/

03.10.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
35.975

trageri în
2018

6 luni 18
luni 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

8
COMUNA COȘULA

JUDEȚUL
BOTOȘANI

Str. Petru Rareș nr.
30.

Tel.: 0231 - 619 411
Fax: 0231 - 578 065

cosulap@
yahoo.com

www.primaria
cosula.ro

 
 

Achiziție de utilaj 
specializat pentru serviciul 
de gospodărire comunală 
în comuna Coșula, jud. 
Botoșani
PNDR - prefinanțare

3993/591366/
25.09.2018
completări
591646/

03.10.2018 

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
460.259,80

trageri în
2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

o finanţare 
rambursabilă:
MFP: 300.000 lei, OUG 
2/2015 - cofin. PNDL, 
2015, 5 ani

9 - plată TVA

3994/591367/
25.09.2018
completări
591647/

03.10.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
87.449,36
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

10 - cofinanțare

3995/591368/
25.09.2018
completări
591648/

03.10.2018

Banca 
Tran-
silva-
nia

0,00
35.975

trageri în
2018

6 luni 18
luni 

ROBOR6M + 
4,5% 

com.analiză: 1%
com.refin.: 1%

TOTAL 0,00 10.523.400,04
trageri în:

 2018:
2.179.400,04

2019:
5.744.000
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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

2020:
2.600.000

III.  Analiza  următoarei  cereri  pentru  autorizarea  contractării  unei  finanţări  rambursabile  interne  destinate  refinanțării  datoriei
publice locale:

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

ORAȘUL SINAIA
JUDEȚUL PRAHO-

VA
Bd. Carol I nr. 46.

Tel.: 0244 - 311 788

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din contractul 
de credit nr. 0078/2013, 
încheiat cu Raiffeisen 
Bank 

3998/591414/
26.09.2018

CEC 
Bank 0,00 10.181.818,24

trageri în 2018 3 luni 141
luni 

ROBOR3M + 
0,56% 

com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,5%
com.reanaliză: 
0,25%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

4 finanţări rambursabile:
1.BEI: 553.967,97 EUR, 
subîmprumut de la MFP - 
SAMTID, 2006, 25 ani (6 ani 
graţie) 
2.Alpha Bank: 8.145.000 lei, 
investiții publice de interes local, 
2007, 15 ani (2 ani grație)
3.BRD-GSG: 1.190.135,92 EUR, 
investiții publice de interes local, 
2012, 15 ani (2 ani grație)
4.Raiffeisen Bank: 16.000.000 lei, 
proiecte FEN, 2013, 10 ani 
o garanție:
Bancpost: 17.000.000 lei, investiții
publice - garantat SC Transport 
Urban Sinaia SRL, 2014, 11 ani (2
ani grație)
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IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din  OG nr. 8/2018
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prezentate în Anexa nr. 1. 

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 2. 

Referitor la Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de
12.09.2018 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri), prezentată în Anexa nr. 3, sunt următoarele solicitări adresate CAÎL:

• prin Cererea nr. 76423/02.10.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 56.606/08.10.2018 și la DGTDP sub nr. 591783/08.10.2018,
Municipiul Sibiu renunță la solicitarea care figurează la numărul 2 pe lista sus-menționată;

• Municipiul Deva a transmis  Cererea pentru autorizarea efectuării de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 30.000.000 lei,
înregistrată la registratura MFP cu nr. 55.836/03.10.2018 și la DGTDP sub nr.  591644/03.10.2018, prin care se solicită autorizarea
pentru anul 2018 a sumei de 3.985.993,55 lei, prin actualizarea cererilor care figurează la numerele 4 și 11 pe lista sus-menționată; 

• cu adresa nr.  6694/21.09.2018, înregistrată la registratura MFP cu nr. 55.653/02.10.2018 și  la  DGTDP sub nr.  591590/02.10.2018,
Primăria Comunei Sînandrei (județul Timiș) solicită CAÎL retragerea cererii pentru autorizarea efectuării de trageri în anul 2018, în sumă
de 590.346,56 lei, din creditul contractat de la CEC Bank, cerere care figurează la numărul 16 pe lista sus-menționată.

În Anexa nr. 4 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 12.09.2018 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).

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

1. MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5328/22.05.2018 a fost avizata contractarea de către Municipiul Bacău a unei finanţări rambursabile în valoare de
până la 52.538.200 lei, care urmează să fie contractată de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru realizarea
unor investiții publice de interes local.

Cu Notificarea nr. 9762/26.09.2018, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința CAÎL următoarele:
• potrivit prevederilor art. 1 ale HCL nr. 98/30.03.2018 privind completarea HCL nr. 425/19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și

garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea asigurării finanțării
investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/2017, se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile
externe, în valoare de până la 11.000.000 euro sau echivalentul a până la 52.538.200 lei;
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• în etapa de pregătire a documentației privind semnarea contractului de credit cu BERD, banca finanțatoare a transmis termenii principali
de finanțare pentru o finanțare rambursabilă în moneda euro, respectiv, în valoare de până la 11.000.000 euro, cu o rată a dobânzii de
EURIBOR 6M + 0,96%, având în vedere că pentru împrumutul în lei, rata dobânzii era ROBOR 3M + 1,35%, iar celelalte costuri sau
structura finanțării rămân nemodificate;

• având  în  vedere  cele  menționate,  Municipiul  Bacău  solicită  CAÎL autorizarea  contractării  unei  finanțări  rambursabile  în  valoare  de
11.000.000 euro, prin schimbarea valutei de contract, din moneda lei în moneda euro, a finanțării rambursabile în valoare de 52.538.200
lei, autorizată prin Hotărârea CAÎL nr. 5328/22.05.2018.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Bacău a prezentat următoarele documente:
• HCL nr.  98/30.03.2018 privind completarea HCL nr.  425/19.12.2017  prin  care s-a  aprobat  contractarea și  garantarea unei  finanțări

rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de
interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/2017;

• Termenii și condițiile finanțării  BERD, actualizați  în moneda euro, precum și  graficul estimativ de rambursare pentru un împrumut în
valoare de 11.000.000 euro;

• Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Municipiului Bacău, întocmită în conformitate cu prevederile Anexei 1.3
la normele metodologice din HG nr. 9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

• Situaţia  serviciului  datoriei  publice  locale  a  Municipiului  Bacău,  întocmită  în  conformitate  cu  prevederile  Anexei  1.4 la  normele
metodologice din HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

2. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 30.000.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat cu CEC Bank SA în data de 30.10.2015. 

Cu Notificarea nr. 18-75839/07.09.2018, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a
stat la baza aprobării contractării  împrumutului în valoare de 30.000.000 lei,  conform Hotărârii  Consiliului Local nr.  360/28.09.2018 pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării unor proiecte din lista obiectivelor de investiții, a
introducerii altora noi și a redistribuirii sumelor din finanțarea rambursabilă, după cum urmează:

• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 649.581,44 lei;
• Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 633.267,66 lei;
• Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 305.686,66 lei;
• Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 5.808.917,75 lei;
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 122.743,29 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 77.965,47 lei;
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• Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 52.153,05 lei;
• Modernizare strada Alunului – 418.919,93 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 418.099,73 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 21.256,50 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 479.231,40 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 507.310 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 283.868,62 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 485.797,58 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 270.363,39 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 491.460 lei;
• Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.000 lei;
• Pod acces între incinta III și II Cetate Deva – 275.828,14 lei;
• Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi în municipiul Deva – 78.371,29 lei;
• Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru – 265.550,97 lei;
• Amenajare scări Str. Parângului – 109.199,71 lei;
• Modernizare drum acces la Capela - Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 147.457,48 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci – 36.360 lei;
• Amenajare parcare Aleea Păcii – 81.558,85 lei;
• Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva – 100.906,50 lei;
• Amenajare parcare Str. Salcâmilor – 131.292,89 lei;
• Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 – 65.008,63 lei;
• Reabilitare scări pe Al. Teilor – 270.241,20 lei;
• Amenajare scări pe Al. Crișului – 266.596,80 lei;
• Imobil format din teren cu construcție situat în municipiul Deva, Aleea Streiului nr. 24, având ca destinație Bloc cu locuințe

sociale – 1.112.881 lei;
• Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva – 503.430,42 lei;
• Reamenajare parcare Aleea Pescarilor în zona blocului K4 – 250.000 lei;
• Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la B-dul N. Bălcescu până la Dacia Service – 124.750 lei;
• Amenajare grup sanitar, zona Bejan din municipiul Deva – 220.104,87 lei;
• Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter – 145.400 lei;
• Amenajare trotuar Str. G. Enescu – Str. Progresului – 187.600 lei;
• Amenajare trotuar Str. Pietroasa – 221.344,24 lei;
• Amenajare trotuar Aleea Păcii, municipiul Deva – 131.410 lei;
• Amenajare parcare Str. Gh. Doja, Bl. 13, municipiul Deva – 80.595,95 lei;
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• Amenajare parcare Aleea Romanilor, municipiul Deva – 170.000 lei;
• Pistă atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva – 481.133,58 lei;
• Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal Deva – 484.920,29 lei;
• Amenajare platforme subterane de colectare selectivă deșeuri menajere – 8 locații – 434.970 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Haraului, din municipiul Deva – 350.000 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Brândușei, din municipiul Deva – 268.000 lei;
• Amenajare parcări pe Aleea Crișului, municipiul Deva – 60.000 lei;
• Modernizare drum de legătură între Str. Vulcan și Str. Coziei, din municipiul Deva – 150.000 lei;
• Amenajare parcare Aleea Muncii Bl. D8 – 60.000 lei;
• Amenajare parcare Aleea Crinilor Bl. E11 – 110.000 lei;
• Amenajare parcare Aleea Poiana Narciselor Bl. 43 – 100.000 lei;
• Amenajare parcare Str. Mihai Viteazu, Bl. 47 – 250.000 lei;
• Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 330.850 lei;
• Amenajare parcare strada Cernei Bl. E7 – 145.020 lei;
• Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și DN 7 – Calea Zarandului, din municipiul Deva – 150.000 lei;
• Amenajare trotuare str. Bucovinei – Sat Cristur – 300.000 lei;
• Reabilitare Birouri Primăria Deva – 328.657,33 lei;
• Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul Deva

– refuncționalizarea Incintei I – 287.385 lei;
• Amenajare locuințe sociale – 72 unități  locative Bloc 3 și  Bloc 4 zona cartier  Grigorescu,  str.  Nicolae Grigorescu din

municipiul Deva – 6.495.544.39 lei;
• Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm – 100.000 lei;
• Achiziționarea unui număr de 12 autobuze (în regim second hand) și 4 microbuze (tot în regim second hand) – 2.103.008

lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

Cu Notificarea nr. 18-83932/02.10.2018, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în derularea contractului
de credit, conform Actului adițional nr. 2, semnat în data de 12.09.2018. Astfel, perioada de tragere se extinde până la data de 31.12.2019, în
cadrul aceleiași perioade de maturitate (240 luni), iar formula de calcul a ratei dobânzii se actualizează prin modificarea marjei (1,25% față de
5,5% la data obținerii avizului CAÎL). Conform documentelor întocmite de Primăria Municipiului Deva în sprijinul Notificării sus-precizate, gradul
de îndatorare al bugetului local al Municipiului Deva se încadrează în limita prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare. 

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

Cu Notificarea nr. 75862/17.09.2018, cu modificările și completările cuprinse în Notificarea nr. 80120/03.10.2018, Primăria Municipiului Galați
aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr.
539/27.09.2018  pentru modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
100.000.000  lei,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Modificările  listei  de  investiții  constau  în  adăugarea  a  încă  7  obiective  noi  și
redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții. De asemenea, pentru trei dintre obiectivele de investiții aflate în listă
au fost semnate contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, după cum urmează: Contractul de finanțare nr.
1615/26.03.2018 pentru proiectul  Anvelopare unități  de învățământ Școala gimnazială nr.  3 – B-dul Dunărea nr. 60, Galați,  Contractul  de
finanțare nr. 2533/21.06.2018 pentru proiectul Anvelopare unități de învățământ Școala gimnazială nr. 22 din municipiul Galați și Contractul de
finanțare nr. 1904/19.04.2018 pentru proiectul Reabilitare zona istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească, nr. 58. În urma
modificării listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei este următoarea:

• Centrale termice unități de învățământ: 12.854.000 lei;
• Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 8.800.000 lei;
• Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 12.100.000 lei;
• Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 2.205.000 lei,
• Reabilitare infrastructură transport, inclusive viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 9.930.000 lei;
• Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 13.338.650 lei;
• Modernizare Parc Eminescu: 3.671.422 lei;
• Amenajare târg auto str. Macului: 80.000 lei,
• Achiziție autobuze: 939.578 lei;
• Amenajare scuar bd. Galați – str. Oțelarilor: 3.900.350 lei;
• Construire locuințe sociale Micro 17: 6.528.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 2.087.000 lei;
• Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.916.000 lei;
• Sistematizare zona Colegiului Mihail Kogălniceanu: 5.220.000 lei;
• Modernizare Aleea Păcii (str.Moruzzi nr. 74-82): 160.000 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați: 1.000.000 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați: 1.000.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18: 800.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18: 700.000 lei;
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• Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58: 200.000 lei;
• Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Dembrie 1918: 1.500.000 lei;
• Modernizare str. Pictor Iser: 2.500.000 lei;
• Modernizare străzi Valea Orașului: 1.000.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina I: 400.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II: 400.000 lei;
• Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I: 300.000 lei;
• Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați: 3.800.000 lei;
• Sisteme de încălzire pentru unele immobile aparținând Municipiului Galați: 490.000 lei;
• Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria: 300.000 lei;
• Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze: 1.300.000 lei;
• Eficientizarea transportului public local – 290.000 lei;
• Resistematizare rigola Cimitir Ștefan cel Mare – 290.000 lei. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

4. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5184/20.09.2017 s-a autorizat contractarea de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Giurgiu a încheiat cu
CEC BANK SA, Contractul de credit nr. RQ17050316881067 din data de 11.10.2017.

Prin adresa nr. 39.131/06.09.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 50.954/06.09.2018, cu completările ulterioare, Municipiul
Giurgiu aduce la cunoștința CAÎL faptul  că s-au înregistrat  economii  în sumă de 5.887.550 lei,  în  urma derulării  obiectivelor  de investiții
aprobate prin HCL nr. 62/3.03.2017 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei,
pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, Municipiul
Giurgiu notifică adoptarea HCL nr. 357/14.09.2018 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.
62 din data de 03 martie 2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 301 din data de 25 august 2017, Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 496 din data de 18 decembrie 2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 2 din data
de 15 ianuarie 2018 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 337 din data de 29 august  2018. Conform prevederilor art. 1 din
această hotărâre, a fost aprobată rectificarea listei obiectivelor de investiţii, în sensul suplimentării listei inițiale de investiții cu 7 obiective noi
care vor fi finanțate din economiile realizate, după cum urmează:

• Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan – Zona I (2.000.440 lei);
• Extindere canalizare pluvială pe strada Ramadan – Zona II (1.796.826 lei);
• Centrală termică zona Giurgiu Nord (746.550 lei);
• Reabilitarea coloanei de alimentare cu apă pe strada Cărămidarii Vechi din Municipiul Giurgiu (255.027 lei);
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• Modernizare Intrarea Apusului și strada Clopotari tronson VI (443.226 lei);
• Modernizare carosabil strada Muntenia (476.333 lei);
• Modernizare carosabil alee adiacent bloc Nova  Force (167.148 lei).

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

5. MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5210/10.10.2017 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Slatina a unei finanţări rambursabile, în valoare de
45.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate,  Municipiul Slatina a
încheiat cu CEC BANK SA, Contractul de credit nr. RQ17090838903762/13.09.2017.

Cu Notificarea nr. 75.789/13.09.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 52.736/17.09.2018, Primăria Municipiului Slatina aduce
la cunoștința CAÎL faptul că, pe parcursul derulării investițiilor aprobate inițial prin HCL nr. 233/29.08.2017 privind aprobarea contractării unui
împrumut intern în valoare de 45.000.000 lei, modificată prin HCL nr. 252/26.09.2017, au fost înregistrate economii în valoare de 10.480.615,06
lei. Prin adoptarea HCL nr. 243/31.08.2018 privind aprobarea modificării Programului obiectivelor de investiții finanțate din creditul intern a fost
aprobată  introducerea unui obiectiv  de investiții  nou,  denumit  „Amenajare  parc,  Municipiul  Slatina,  str.  Tunari,  nr.1,  Județul  Olt  (Unitatea
Militară)”, pentru care a fost alocată suma de 10.380.615,06 lei din economia rezultată, iar cu diferența de 100.000 lei rămasă neutilizată, a fost
suplimentată  suma  alocată  inițial  pentru  obiectivul  de  investiții  „Sprijinirea  investițiilor  în  eficiența  energetică  a  blocurilor  de  locuințe  din
Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 150 euro/lună II”, valoarea finanțării rambursabile autorizată rămânând neschimbată. În
acest  sens,  Municipiul  Slatina  a  încheiat  cu  CEC  BANK  SA,  Actul  adițional  nr.  1  la  Contractul  de  credit  pentru  investiții  nr.
RQ17090838903762/13.09.2017.

6. ORAȘUL EFORIE, JUDEȚUL CONSTANȚA

Prin  Hotărârea  CAÎL nr.5244/15.11.2017 a fost  avizată  contractarea  de  către  Orașul  Eforie  a  unei  finanţări  rambursabile,  în  valoare  de
24.000.000 lei,  pentru  realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Eforie a încheiat cu Eximbank SA,
Contractul de credit nr.85-ACT/22.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cu Notificarea nr.27663/05.09.2018, completată cu nr.28098/12.09.2018, Primăria Orașului Eforie aduce la cunoștința CAÎL adoptarea  HCL
nr.176/31.08.2018  privind  completarea  HCL  nr.124/31.07.2017,  amendată  prin  HCL  nr.203/12.10.2017,  HCL  nr.50/17.04.2018  și  HCL
nr.70/21.05.2018  prin  care  s-a  aprobat  contractarea  de  către  Orașul  Eforie  a  unei  finanțări  rambursabile  interne  în  valoare  de  până  la
24.000.000 lei și a HCL nr.199/11.09.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Eforie nr.176 din 31.08.2018. Prin adoptarea acestor
hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice, prin introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de
investiții  „Lucrări de desfacere și refacere carosabil înființare distribuție de gaze naturale pentru localitățile Eforie Nord și Eforie Sud, județul
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Constanța, de medie presiune pentru alimentarea cu gaze naturale”. Potrivit documentelor transmise, creditul va fi utilizat pentru finanțarea
următoarelor obiective de investiții :

•  „Reparații capitale și modernizare străzi și trotuare în Orașul Eforie, județul Constanța”, în valoare de 3.013.951,30 lei;
• „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie”  -  lucrări de

modernizare pentru Bld. Tudor Vladimirescu și Strada Mării din Orașul Eforie, derulat prin POR 2014-2020, în valoare de 6.200.000
lei;

• „Lucrări de desfacere și refacere carosabil înființare distribuție de gaze naturale pentru localitățile Eforie Nord și Eforie Sud, județul
Constanța, de medie presiune pentru alimentarea cu gaze naturale”, în valoare de 20.986.048,70 lei.

Referitor la prefinanțarea, în sistem revolving, a obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică pentru
valorificarea atracțiilor turistice în Orașul Eforie”  -  lucrări de modernizare pentru Bld. Tudor Vladimirescu și Strada Mării din Orașul Eforie,
derulat prin POR 2014-2020, Primăria Orașului Eforie aduce la cunoștința CAÎL că sublimita în valoare de 6.200.000 lei, aprobată a fi utilizată
până la data de 31.12.2018, a fost utilizată și rambursată integral.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

7. ORAȘUL CHITILA, JUDEȚUL ILFOV

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

Cu  Notificarea  nr.  29166/894/02.10.2018,  Primăria  Orașului  Chitila  aduce  la  cunoștința  CAÎL adoptarea  HCL nr.  91/27.09.2018  privind
aprobarea modificării HCL oraș Chitila nr. 38/02.06.2014 așa cum a fost modificată prin HCL oraș Chitila nr. 26/07.04.2015.  Prin adoptarea
acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice, prin introducerea la finanțare a două noi
obiective de investiții. 
Potrivit documentelor transmise, creditul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

• Creșterea performanței energetice a unui număr de 10 blocuri de locuințe, în valoare de 2.100.000 lei;
• Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit cu 6 Săli de grupă, amenajare incintă și împrejmuire, utilități, oraș 

Chitila, șos. Banatului, în valoare de 5.900.000 lei;
• Amenajări exterioare drumuri și parcaje+alei de circulație pietonală, în valoare de 900.000 lei;
• Străzi în cartierul 2 Tineret, în valoare de 1.860.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică zona de locuințe individuale „Cartier Tineretului II”, în valoare de 720.000 lei;
• Obiectul nr.1: Rețea de alimentare cu apă, Etapa II, în valoare de 375.000 lei;
• Obiectul nr.2: Rețea de canalizare menajeră, Etapa II, în valoare de 600.000 lei;
• Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa I, în valoare de 475.000 lei;
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• Obiectul nr.3: Rețea de canalizare pluvială, Etapa II, în valoare de 480.000 lei;
• Proiectare pistă de bicicliști Lac Mangu, oraș Chitila, în valoare de 1.016.000 lei;
• Reamenajare teren sport UTREC, oraș Chitila, în valoare de 434.000 lei;
• Extindere rețele de alimentare cu apă șos. Banatului și str. Câmpului, cu subtraversare C.F. Orașul Chitila, în valoare de 

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

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

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

8. JUDEȚUL ARAD

Prin  Hotărârea  CAÎL nr.4670/11.11.2015  a  fost  avizată  contractarea  de  către  Judeţul  Arad  a  unei  finanţări  rambursabile,  în  valoare  de
10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană.
În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu Banca Comercială Româna SA, Contractul de credit  nr. 187/23.11.2015, cu modificările și
completările ulterioare. 

Cu Notificarea nr.17600/14.09.2018, Județul  Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost  adoptată  HCJ nr.256/30.08.2018 privind aprobarea
prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul
Arad.  Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a fost aprobată prelungirea până la data de 31.12.2019 a perioadei de tragere
prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean Arad a prezentat, în copie,
următoarele documente:
• HCJ nr.256/30.08.2018  privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.187/23.11.2015

încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul Arad;
• proiectul de act adiţional nr.4 la Contractul de credit nr.187/23.11.2015 de la Banca Comercială Română S.A..
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4671/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
27.600.000 lei, pentru refinanțarea soldului creditului contractat de la CEC Bank SA în anul 2013, în valoare de 6.662.069,32 lei, și pentru
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realizarea unor investiţii  publice de interes local, care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei
hotărâri, Județul Arad a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit  nr.189/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu Notificarea nr. 17602/14.09.2018, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată  HCJ nr.258/30.08.2018 privind aprobarea
prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr.189/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română S.A. și Județul
Arad,  prin  care  a  fost  aprobată  prelungirea  până  la  data  de  31.12.2019  a  perioadei  de  tragere  prevăzută  în  Contractul  de  credit
nr.189/23.11.2015, încheiat între Banca Comercială Română S.A și Județul Arad. În vederea fundamentării acestei solicitări, Consiliul Județean
Arad a prezentat, în copie, următoarele documente:

• HCJ nr. 258/30.08.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 189/23.11.2015
încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad;

• proiectul de act adiţional nr.4 la Contractul de credit nr.189/23.11.2015 de la Banca Comercială Română SA.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

Prin  Hotărârea  CAÎL nr.  4679/11.11.2015  a fost  avizată  contractarea  de către  Judeţul  Arad a  unei  finanţări  rambursabile,  în  valoare  de
13.350.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Judeţul Arad a încheiat cu Banca Comercială
Română SA, Contractul de credit nr.188/03.12.2015, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu Notificarea nr. 17641/14.09.2018, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea HCJ nr. 257/30.08.2018 pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de
maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în
Contractul de credit nr. 188/23.11.2015 încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad, prin care a fost aprobată atât prelungirea
până la data de 31.12.2019 a perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 188/23.11.2015, cât și modificarea listei obiectivelor de
investiții, prin introducerea la finanțare a trei noi obiective de investiții. Având în vedere modificările adoptate, structura listei de investiții va fi
următoarea:

• Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pâncota-Seleuș, în valoare de 638.000 lei;
• Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 Limită Județ Timiș-DJ 682 (Neudorf), în valoare de 5.788.000 lei;
• Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr.56-76, în valoare de 2.000.000 lei;
• RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți din clădirea situată în Arad, B-dul Revoluției nr.81, în valoare de

4.000.000 lei;
• Modernizare DJ 709J km 84+600-91+700 Grăniceri-Pilu (DN 79A), în valoare de 924.000 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

pagina 15 din 23



9. JUDEȚUL BOTOȘANI

În baza Hotărârilor CAÎL nr. 3245/10.07.2013 și nr. 3343/10.10.2013, Județul Botoșani garantează o finanţare rambursabilă în valoare de 7,4
milioane euro,  contractată de SC NOVA APASERV SA Botoșani (Operatorul)  de la Banca Europeană pentru  Reconstrucție și  Dezvoltare
(BERD)  pentru  realizarea  unor  investiţii  publice  de  interes  local  prin  Programul  Operaţional  Sectorial  „Mediu”,  proiectul  „Extinderea  şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate în judeţul Botoşani.”

Cu  Notificarea nr.  9267/05.07.2018,  completată  cu nr.  12652/25.09.2018,  Consiliul  Județean  Botoșani  comunică CAÎL că  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Botoșani nr. 121/21.09.2018 a fost aprobat Actul adițional nr. 1 care se va încheia în legătură cu Contractul de Asistență
pentru Proiect din data de 31 octombrie 2013 între Județul Botoșani, SC NOVA APASERV SA Botoșani și BERD, precum și Contractul de
Confirmare care se va încheia în legătură cu Contractul de Garanție și Despăgubire din data de 31 octombrie 2013 dintre Județul Botoșani și
BERD. Încheierea documentelor anterior menționate este necesară întrucât Operatorul a înregistrat economii în valoare de 1.330.929,21 euro
pe parcursul derulării contractului de credit. Conform precizărilor Operatorului, economiile se vor folosi în baza aceluiași plan de achiziții, prin
majorarea procentului de finanțare alocat din credit, de la 15% la 30%, pentru unele contracte de achiziție, care, așa cum precizează Consiliul
Județean Botoșani, nu au suferit modificări din punctul de vedere al proiectelor incluse în contractele de finanțare, „ci reprezintă o actualizare
impusă prin prisma tragerilor din credit”. Conform documentelor transmise de Consiliul Județean Botoșani, proiectul sus-menționat a fost fazat,
în vederea finalizării, fiind semnat și Actul adițional nr. 2/30.05.2018 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 9/15.12.2016 pentru „Fazarea
proiectului  extinderea  şi  modernizarea  sistemelor  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  –  epurarea  apelor  uzate  în  judeţul  Botoşani”,  ce
beneficiază în continuare de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.   
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

10. SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În  baza  Hotărârii  CAÎL nr.  4622/20.10.2015,  Sectorul  3  al  Municipiului  Bucureşti  a  contractat  o  finanţare  rambursabilă  în  valoare  de
100.000.000 lei de la BRD-GSG SA, în baza Contractului de credit nr. 249/8130/2015, destinată realizării unor obiective de investiţii publice de
interes local. 

Cu  Notificarea nr.  203139/01.10.2018,  Primăria  Sectorului  3  al  Municipiului  București  aduce  la  cunoştinţa  CAÎL că  prin  Hotărârea  nr.
411/31.08.2018  privind  modificarea  anexei  la  HCL  S3  nr.  514/31.10.2017  referitoare  la  Contractul  de  credit  nr.  249/8130/2015
(13441/28.10.2015), Consiliul Local al Sectorului 3 a decis modificarea listei obiectivelor de investiţii, care constă în introducerea unui nou
obiectiv de investiții și realocarea sumei de 793.577,23 lei pentru realizarea acestuia, rezultând următoarele valori:

• 7.012.652,44 lei pentru obiectivul de investiții Reabilitare blocuri;
• 3.571.648,75  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Amenajare  spații  verzi  zona  XX  (Str.  L.  Rebreanu  –  Str.  Lunca

Bradului – Al. Lunca Mureșului – Al. Rotundă – Str. Rotundă – Str. Firidei – Bdul C. Ressu);
• 2.027.915,34 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona XII (Str. Th. Palladi – Drum Între Tarlale

Dr. Gura Racului – Dr. Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918);
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• 729.788,34 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona XVI (Bdul Basarabia – Str. C. Libertății – Str.
Baba Novac – Str. C Brâncuși – Bdul N. Grigorescu);

• 1.080.104,30  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Amenajare  spații  verzi  zona  XVIII  (Str.  L.  Rebreanu  -  Bdul  1
Decembrie 1918 – Str. Postăvarul – Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Burdujeni – Str. I. Agârbiceanu);

• 121.221,90 lei pentru obiectivul de investiții  Modernizare loc de joacă și miniparc Adrian Cârstea Bl. 34 – Punct
Termic;

• 514.318,16 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc de joacă și miniparc Gh. Petrașcu X C. Libertății;
• 246.732,86 lei pentru obiectivul de investiții  Modernizare loc de joacă și miniparc Timpuri Noi – Mircea Vodă X N.

Traian și zone în exteriorul parcului;
• 1.617.025,83 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M Bravu – Baba Novac –

Câmpia Libertății); 
• 649.645,08 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M Bravu – Basarabia -

Câmpia Libertății); 
• 1.303.884,43 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M.Bravu – Calea Vitan

– Bdul Energeticienilor  - Str. Fizicienilor); 
• 2.472.121,55 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea

Dudești – Șos. M. Bravu – Calea Călărașilor – Bdul Corneliu Coposu – Bdul I.C. Brătianu); 
• 390.013,08 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea

Dudești – Șos. M. Bravu – Splaiul Unirii – Bdul I.C. Brătianu);
• 3.682.451,14 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul Între Tarlale –

Drumul Gura Racului – Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie 1918);
• 2.163.246,97 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona XI (Bdul 1 Decembrie 1918 – Drumul

Gura Crivățului – Drumul Gura Racului – Drumul Între Tarlale – Șos. Gării Cățelu – Șos. Dudești Pantelimon – Bd Basarabia);
• 1.148.132,68 lei pentru obiectivul de investiții  Amenajare spații verzi zona XIX (Str. Postăvarul - Bdul 1 Decembrie

1918 – Bd. Theodor Pallady – Str. Firidei - Str. Rotundă – Aleea Rotundă – Aleea Lunca Mureșului – Str. Lunca Bradului – Bdul
Nicolae Grigorescu);

• 3.521.374,94 lei pentru obiectivul de investiții Amenajare spații verzi zona IX (Str. Fizicienilor – Bdul Camil Ressu –
Bdul Theodor Pallady - Splaiul Unirii);

• 819.433,06  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Amenajare  spații  verzi  zona  XV  (Str.  Lucrețiu  Pătrășcanu  -  Bd.
Basarabia – Bdul Nicolae Grigorescu – Str. Constantin Brâncuși);

• 819.609,79  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Amenajare  spații  verzi  zona  XVII  (Str.  Liviu  Rebreanu  –  Str.  Ion
Agârbiceanu – Str. Burdujeni – Str. Lunca Bradului);

• 177.218,41 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM 20;
• 97.451,05 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Ilioara Bl. M 31;
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• 133.412,38 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Nicolae Grigorescu - Bl. N22 – N1;
• 179.015,71 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc 1 Decembrie x V. Goldiș – Bl. Y11;
• 333.216,58 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc L. Rebreanu Alba1 – Bl. M13;
• 273.916,10 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Perișoru – Bl. H36;
• 193.593,55 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă Str. Cozla – Bl. A10;
• 261.374,77 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Bd. N. Grigorescu Bl. B4;
• 343.985,93 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Str. Prevederii Bl. PM3;
• 183.419,59 lei pentru obiectivul de investiții Modernizare loc joacă și miniparc Th. Pallady – Bl. P1;
• 2.315.731,08  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Grădinița  Brândușa  –  corp  A-  Lucrări  capitale  pentru  Creșterea

eficienței energetice și modernizare;
• 2.226.563,51 lei pentru obiectivul de investiții  Grădinița nr. 38 (fuzionată cu Șc. nr.  88) - Lucrări capitale pentru

Creșterea eficienței energetice și modernizare;
• 2.156.923,86  lei  pentru  obiectivul  de  investiții  Grădinița  nr.  211  Lucrări  capitale  pentru  Creșterea  eficienței

energetice și modernizare;
• 1.042.009,66 lei pentru obiectivul de investiții Grădinița nr. 191 corp C1 - Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței

energetice și modernizare;
• 18.835.072,58 lei pentru obiectivul  de investiții  Construire Complex Sportiv cu bazin de înot și sală de sport la

Școala Gimnazială nr. 195; 
• 2.804.173,06 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare;
• 1.438.439,72 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic M. Bravu - Lucrări capitale de modernizare;
• 1.530.757,84 lei  pentru obiectivul  de investiții  Sală multifuncțională pentru activități  festive la Colegiul  tehnic C.

Nenițescu;
• 2.947.631,04 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare

sediu DGASPC – Bdul 1 Decembrie 1918;
• 1.457.930,69 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădiniță nr. 38;
• 1.581.553,41 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Floare de

Colț;
• 1.348.407,24 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 154;
• 1.274.606,08 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița Brândușa;
• 520.762,84 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 187;
• 1.474.752,28 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 191;
• 1.320.903,54 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 211;
• 1.283.703,78 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 216;
• 1.305.987,40 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 232;
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• 1.617.367,32 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 255;
• 1.426.023,08 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc.Gimnazială L.

Rebreanu;
• 1.134.931,30 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr.

54;
• 2.355.288,59 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr.

86;
• 1.671.954,36 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr.

88;
• 1.201.763,67 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială Al. I.

Cuza;
• 2.019.000 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Al. I.

Cuza;
• 2.020.281,03 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Liceul teoretic Dante

Alighieri;
• 1.955.480 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Colegiul Tehnic Anghel

Saligny;
• 870.499,10 lei pentru obiectivul de investiții Colegiul Tehnic C. Nenițescu (corp C4) - Lucrări capitale de creștere a

eficienței energetice și modernizare;
• 793.577,23 lei pentru obiectivul de investiții Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Șc. Gimnazială nr.

195.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5050/19.01.2017, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de  100.000.000  lei,  destinată  realizării  unor  investiții  publice  de  interes  local  din  Sectorul  3,  conform  Contractului  de  credit  nr.
RQ17011478862580/06.02.2017  încheiat  cu  CEC Bank.  Ulterior,  prin  Hotărârile  CAÎL nr.  5251/27.11.2017  și  nr.  5365/13.07.2018,  suma
contractată a fost suplimentată cu 228.886.830 lei pentru realizarea unor proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la
Uniunea Europeană (UE), respectiv pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Cu  Notificarea,  înregistrată  la  Ministerul  Finanțelor  Publice  cu  nr.  53702/20.09.2018,  cu  completările  ulterioare,  Primăria  Sectorului  3  al
Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL că listele obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul total au
fost modificate prin mai multe hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 3 (156/26.04.2018, 222/30.05.2018, 413/31.08.2018), cea mai recentă
fiind  HCL S3  nr.  421/14.09.2018  privind  modificarea  și  completarea  HCL S3  nr.  413/31.08.2018  referitoare  la  Contractul  de  credit  nr.
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RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin realocarea
unor sume din împrumut pentru realizarea tuturor obiectivelor aflate în lista de investiții, conform Situațiilor centralizatoare pe obiective de credit
- HCL S3 421/14.09.2018, întocmite de Primăria Sectorului 3 al Municipiului București în baza Anexelor 1 și 2 la HCLS 3 nr. 421/2018. Astfel,
sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, sunt următoarele: 

• 12.442.596 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE41; 
• 2.907.049 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE45; 
• 15.264.094 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE49; 
• 8.884.732 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE50; 
• 17.345.674 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE54; 
• 16.221.229 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE42; 
• 15.587.126 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE44; 
• 17.531.356 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE53; 
• 15.923.722 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE57;
• 17.975.360 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE75; 
• 21.927.758 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE66; 
• 18.156.715 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE74; 
• 19.681.735 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE55; 
• 15.366.439 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE64; 
• 13.671.245 lei pentru Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 – FE65;
• 2.702.899,07 lei pentru Anexele 1, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 27 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor

tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 64/31.03.2016;
• 1.452.743,76 lei  pentru  Anexele  72,  18,  84,  45  și  63 la  Hotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-

economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 321/29.11.2016;
• 23.977.386,63 lei pentru Anexele nr. 66, 46, 37, 50, 69, 19, 2, 1, 3, 4, 6, 10, 9, 7, 16, 63, 40, 45, 58, 38, 41, 33, 34, 35, 18, 20, 21,

22, 23, 14, 54, 55, 13, 39, 53, 32, 31, 30 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 343/15.12.2016;

• 5.946.387,35 lei pentru Anexele nr. 48, 38, 39, 9, 15, 53, 2, 3, 4, 5, 33, 29, 12 și 45 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr.
344/15.12.2016;

• 647.460,35 lei pentru Anexele nr. 23, 22 și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 345/15.12.2016;

• 2.340.000 lei pentru amenajare spații verzi, zonele XVIII, XIX, XX, IV, IX, XI, XIII, XIV și XVI, ai căror indicatori tehnico-economici
au fost aprobați prin HCL S3 nr. 246/30.10.2015, 141/30.06.2015, 188/20.08.2015, 189/20.08.2015 și 205/30.09.2015;
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• 627.000 lei pentru modernizări locuri joacă, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 144/30.06.2015
și 185/20.08.2015;

• 13.807.542 lei  pentru lucrări  de reamenajare peisagistică și  întreținere la unele școli  și  grădinițe,  ai  căror indicatori  tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 32/23.02.2016, 363/25.08.2017, 394/2018 și 242/2018;

• 203.000 lei pentru amenajare peisagistică, piață urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție
Baba Novac – Ctin Brâncuși) – amenajare spații verzi, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr.
80/23.04.2015;

• 4.637.000 lei pentru Anexele 1, 2, și 14 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 102/29.03.2017;

• 15.212.000 lei pentru Anexele 3, 4, 13, 24, 36 și 38 la HCL nr.103/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 8.025.737 lei pentru Anexele 1, 3, 43, 144 și 159 la HCL nr.104/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 200.000  lei  pentru  Anexa  9  la  HCL  nr.106/29.03.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 150.000  lei  pentru  Anexa  3  la  HCL  nr.107/29.03.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 3.015.000  lei  pentru  Anexa  2  la  HCL nr.207/16.05.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 1.107.780 lei pentru Anexele 11, 13 și 14 la HCL nr.503/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 580.345,42 lei  pentru Anexa 63 la HCL nr.319/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 1.520.718,42 lei pentru Anexa 1 la HCL nr.133/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;

• 13.847.000  lei  pentru  Anexele  1,2  și  3  la  HCL nr.141/07.04.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4850/17.03.2016, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de  100.000.000  lei, destinată  realizării  unor  investiții  publice  de  interes  local din  Sectorul  3, conform Contractului  de  credit  nr.
RQ16041478814451/4180/06.04.2016, încheiat cu CEC Bank.
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Cu Notificarea nr. 203144/01.10.2018, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL că lista obiectivelor de investiții
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL S3 nr. 412/31.08.2018 privind
modificarea anexei la HCL S3 nr. 515/31.10.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC
Bank. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin introducerea în lista de investiții  a două obiective noi și realocarea de sume
pentru realizarea acestora, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCL S3 412/31.08.2018, întocmită de primărie în baza
Anexei la HCL S3 nr.  412/2018.  Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, sunt umătoarele:

• 8.641.721,34 lei pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 27 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea  performanței  energetice  la  unele  blocuri  de  locuințe  din  Sectorul  3  nr.
126/29.05.2015;

• 14.969.282,99 lei pentru Anexele 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56 și 79 la Hotărârea Consiliului Local
privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea  performanței  energetice  la  unele  blocuri  de  locuințe  din
Sectorul 3 nr. 138/30.06.2015;

• 46.329.004,91 lei pentru Anexele nr. 35, 82, 77, 73, 91, 84, 16, 69, 70, 47, 50, 61, 71, 94, 19, 49, 34, 36, 1, 25, 14, 9, 86, 4, 63,
54, 32, 89, 62, 13, 79, 18, 48, 43, 37, 76, 68, 45, 83, 26, 39, 5, 96, 41, 33, 90, 21, 56, 58, 24, 88, 53, 27, 17, 95, 66, 38, 15, 3, 6,
28, 51, 67, 98, 12, 52, 80, 59, 81, 92, 99, 40, 72, 93, 20, 7, 85, 75, 65, 74, 31, 55, 60, 46, 97, 2, 64, 10, 42, 57, 23, 44, 22, 29, 30
și 11 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la
unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 38/23.02.2016;

• 1.880.827,92  lei  pentru  Anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016;

• 2.187.270,95  lei  pentru  Anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 43/23.02.2016;

• 19.226.750,62 lei pentru Anexele nr. 1, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 28, 36, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89 și 90 la Hotărârea Consiliului
Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din
Sectorul 3 nr. 7/29.01.2016;

• 4.897.393,11 lei pentru Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 8/29.01.2016;

• 384.725,19 lei pentru  Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială nr. 80 (indicatori tehnico-economici
aprobați prin HCL S3 nr. 32/23.02.2016);

• 486.000 lei  pentru  Lucrări  de reamenajare  peisagistică  și  întreținere Școala  Gimnazială  nr.  55 (indicatori  tehnico-economici
aprobați prin HCL S3 nr. 363/25.08.2017);

• 997.022,98 lei pentru  Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala M. Botez (indicatori tehnico-economici aprobați
prin HCL S3 nr. 242/18.06.2018).

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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11. SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În  baza  Hotărârilor  CAÎL  nr.  5340/14.06.2018  și  nr.  5354/14.06.2018,  Sectorul  6  al  Municipiului  București  a  contractat  o  finanţare
rambursabilă în valoare totală de 100.000.000 lei de la Raiffeisen Bank, Contract de credit nr.0063/09.07.2018, pentru:

- refinanțarea  parțială  a  împrumutului  intern  contractat  de  către  Sectorul  6  al  Municipiului  Bucureşti  de  la  CEC  Bank
(nr.RQ16122079859618/22.12.2016), în valoare de  50.000.000 lei şi

- realizarea de investiții publice de interes local, în valoare de 50.000.000 lei, respectiv finanţarea reabilitării termice a  unui număr
de 28 de blocuri de locuinţe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP II derulat cu finanţare externă de la BEI.  

Cu  Notificarea nr.35592/19.09.2018, Sectorul 6 al Municipiului București  aduce la cunoștința CAÎL adoptarea  HCLS6 nr.179/30.08.2018
privind  modificarea  Anexei  la  Hotărârea  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 finanțării investițiilor
publice de interes local. Conform HCLS6 nr.165/18.07.2018, Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti suplimentează lista de investiţii care a stat
la baza obţinerii avizului CAÎL cu 195 blocuri, ajungând la 223 blocuri de reabilitat termic din suma de 50.000.000 lei. În sprijinul Notificării
sus-menționate, Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat următoarele documente:

- HCLS6 nr.179/30.08.2018 privind modificarea Anexei la Hotărârea 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 finanțării investițiilor publice de interes 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.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
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