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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 

ORDINE DE ZI 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de 11octombrie 2019, care se va desfăşura la sala17, parter, ora 1100, 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 
(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 2019 
(mil. lei) 2) 

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

Trageri 
autorizate 
(mil.lei) 2)

 

2019 1.700,00 1.458,17 241,83 1.600,00     1.597,51     2,49 99,84 280,47 815,10 1.193,56 

2020 1.200,00   1.200,00 1.200,00   0,00 100,00   577,59 

2021 1.200,00   1.200,00 710,75 489,25 59,23    163,31 

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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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 
(4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar), 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) și 2021 (4,69 lei/euro, 4,15 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), publicată de 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 

       

 

       

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

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 MOȘNIȚA 
NOUĂ 

JUDEŢUL TIMIȘ 
Str. Principală nr. 51, 

CP 307285 
Tel.: 0256 - 393 503 
Fax: 0256 - 393 529  
office@mosnita.ro 

Modernizare și dotare 
cămine culturale din 
localitățile Moșnița 
Veche, Albina și Urseni, 
Comuna Moșnița Nouă, 
jud. Timiș 
PNDR 

4287/590212/ 
06.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

493.618,16 
trageri în 

2020 

6 luni 174 
luni 

ROBOR3M + 
4,25%   
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutliz.: 
0,05% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

NU 

2 

Modernizare 
infrastructură rutieră în 
Comuna Moșnița Nouă 
PNDR 

4288/590213/ 
06.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

1.166.191,66 
trageri în: 

2019: 
766.191,66 

2020: 
400.000 

3 

Înființarea unei creșe, în 
Comuna Moșnița Nouă, 
jud. Timiș 
PNDR 

4290/590215/ 
06.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

545.169,14 
trageri în 

2020 

4 

COMUNA DIOSIG 
JUDEȚUL BIHOR  
Str. Livezilor nr. 32 

Tel.: 0259 - 350 198 
Fax: 0259 - 350 196 

primaria.diosig@cjbiho
r.ro 

www.diosig.ro 

Reabilitare străzi în 
comuna Diosig, jud. 
Bihor 
PNDR 

4312/590891/ 
30.08.2019 
completări 
591233/ 

12.09.2019, 
591951/ 

02.10.2019, 
592063/ 

04.10.2019 

OTP 
Bank 0,00 

6.700.000 
trageri în: 

2019: 
1.650.000 

2020: 
5.050.000 

15 
luni 

108 
luni 

ROBOR3M + 
2,75%   
 
com.acordare: 
0,85% flat 

o finanțare 
rambursabilă directă: 
MFP: 1.848.262 lei, 
proiecte FEN - OUG nr. 
2/2015, 2015, 15 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 

5 

COMUNA 
ADÂNCATA 

JUDEȚUL SUCEAVA 
Tel.: 0230 - 528 566 
Fax: 0230 - 528 571 

padancata@yahoo.co
m 

www.adancata.ro 

Modernizare drumuri de 
interes local în Asociația 
de Dezvoltare 
Intercomunitară Pleșa 
din jud. Suceava1 
Modernizare, renovare și 
dotare cămin cultural sat 
Adâncata, com. 
Adâncata, jud. Suceava 
Modernizarea parc în 
comuna Adâncata, jud. 
Suceava 
PNDR 

4323/591496/ 
18.09.2019 
completări 
07.10.2019 

CEC 
Bank 0,00 

800.000 
trageri în 

2019 

28 
luni 92 luni 

ROBOR6M + 
4,25%   
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,08% 
com.ramb.antici
p.: 1% 
com.refin.: 3% 

2 finanţări 
rambursabile directe: 
1.MFP: 492.300 lei, 
proiect FEN - OUG 
2/2015, 2015, 5 ani 
2.Erste Bank AG: 
496.000 EUR, program 
„Suceava - Utilități și 
mediu”, 2004, 25 ani (5 
ani graţie)  

6 

MUNICIPIUL 
RÂMNICU VÂLCEA 
JUDEŢUL VÂLCEA 

General Praporgescu 
nr. 14, CP 240182. 

Tel.: 0250 – 731 016 
Fax: 0250 – 731 843 

primaria@primariavl.ro 
www.primariavl.ro 

Reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe din 
municipiul Râmnicu 
Vâlcea: bl. 3, bl. 64, bl. 
Filipin, bl. D3, bl. D4 
POR 
Reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe din 
municipiul Râmnicu 
Vâlcea: bloc 14B, bloc 
119, bloc 120, bloc D 1-
8, bloc B 1-2, bloc 125, 
bloc S4 D4 POR 
Reabilitare termică a 

4324/591556/ 
19.09.2019 
completări 
592148/ 

08.10.2019 

BCR 0,00 

25.000.000 
trageri în: 

2019: 
6.500.000 

2020: 
13.000.000 

2021: 
5.500.000 

24 
luni 96 luni 

ROBOR1M + 
1,75% 

5 finanţări 
rambursabile directe: 
1.BRD-GSG: 
38.328.735,67 lei, 
investiții publice, 2006, 
17 ani (3 ani graţie) 
2.EXIMBANK: 
20.000.000 lei, investiții 
publice, 2015, 10 ani (2 
anI graţie) 
3.BCR: 25.000.000 lei, 
investiții publice, 2018, 
10 ani (2 anI graţie) 
4.MFP: 7.732.000 lei, 

                                                 
1Precizări: Beneficiarul fondurilor externe nerambursabile pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa din județul 
Suceava” este ADI Pleșa, conform Contractului de finanțare nr. C0720RN00011513500127/04.10.2016, în care Comuna Adâncata este membru alături de Comuna 
Hănțești. Comuna Adâncata solicită autorizare pentru contractare împrumut pentru realizarea drumurilor aflate pe teritoriul său, precizate în HCL nr. 73/2015 și în Anexa I 
Secțiune Generală la Contractul de finanțare nr. C0720RN00011513500127/04.10.2016. 
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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 

blocurilor de locuințe din 
municipiul Râmnicu 
Vâlcea: bl. MV Popescu, 
bl. C11, bl. 10, bl. 21, bl. 
P7, bl. C3, bl. A36/2, blș. 
A14 POR 
Soluții informatice 
integrate pentru 
simplificarea procedurilor 
on-line și reducerea 
birocrației la nivelul 
municipiului Râmnicu 
Vâlcea2POCA 
Reabilitare termică a 
blocurilor de locuințe din 
municipiul Râmnicu 
Vâlcea: P9, C12, P2, P6, 
P8 POR 
Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuințe din 
municipiul Râmnicu 
Vâlcea: A53, C16, A10, 
B2, C24 POR 
Construirea unei artere 
de legătură între b-dul 
Nicolae Bălcescu și b-
dul Tineretului spre nord 
de la interesecția 
acestuia cu str. Gib 
Mihăescu, inclusiv 
rampele aferente 

proiecte FEN - OG 
8/2018, 2018, 5 ani 
5.MFP: 6.670.000 lei, 
plată combustibil - 
OUG 89/2018, 2018, 5 
ani 
o garanții: 
BEI: 7.250.000 EUR, 
subîmprumut, garantat 
SC APAVIL SA, 2007, 
24 ani (5 ani graţie) 

                                                 
2Precizări:Realizarea proiectului „Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea”, care 
beneficiazã de fonduri externe nerambursabile prin POCA este prevăzută în lista de investiții anexată la bugetul local pe anul 2019, aprobată prin HCL nr. 114/25.04.2019. 
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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 

pasajului suprateran de 
pe b-dul Tudor 
Vladimirescu și 
achiziționarea de 
autobuze cu combustibili 
alternativi POR 
Reabilitare iluminat 
public în Municipiul Rm. 
Vâlcea, inclusiv 
realizarea unie 
canalizații subterane noi 
aferente rețelelor 
electrice și de 
telecomunicații POR 

7 

COMUNA ROATA DE 
JOS 

JUDEȚUL GIURGIU 
Str. Republicii nr. 65. 

Tel./Fax: 
0246 - 266 115 

cl_roatadejos@yahoo.
com 

www.comunaroatadejo
s.ro 

Reabilitare, modernizare 
și extindere Școala nr. 1 
cu clasele V-VIII comuna 
Roata de Jos, satul 
Roata de Jos 
POR 

4325/591707/ 
25.09.2019 
completări 
592059/ 

04.10.2019 

BCR 0,00 
2.000.000 

trageri 
în2020 

36 
luni 84 luni 

ROBOR6M + 
3,8%   
 
com.ramb.antici
p.: 2% flat, în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

3 finanţări 
rambursabile directe: 
1.MFP: 2.000.000 lei, 
proiecte programe 
naționale - OUG 
2/2015, 2015, 10 ani 
2.MFP: 1.870.700 lei, 
proiecte FEN - OUG 
27/2017, 2017, 20 ani 
3.BCR: 6.000.000 lei, 
investiții publice, 2005, 
20 ani (3 ani graţie)  

8 

COMUNA OSTRA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
Str. Principală nr. 42. 

Tel./Fax: 
0230 - 575 268 

primariaostra@yahoo.
com 

Modernizarea Școlii 
Gimnaziale - Corpul 2 și 
amenajarea curții 
acesteia din sat Ostra, 
Comuna Ostra, jud. 
Suceava 
PNDR 

4326/591841/ 
30.09.2019 
completări 
07.10.2019 

BCR 0,00 
230.000 

trageri 
în2019 

16 
luni 1 lună 

ROBOR6M + 
3,75% 
com.acordare: 
0,35% flat 
com.ramb.antici
p.: 2% flat, în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

o finanţare 
rambursabilă directă: 
BCR: 270.000 lei, 
modernizare și dotare 
cămin cultural, 2019, 
un an (o lună grație) 



pagina 6 din 10 
 

 

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 

TOTAL 0 

36.934.978,96 
trageri în: 

2019: 
9.946.191,66 

2020: 
21.488.787,30 

2021: 
5.500.000,00  

 
III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 
925/2018,cuprinse în Anexă. 
 
IV. 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: 
 

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  VALCANI 
JUDEȚUL TIMIȘ 

Comuna Valcani nr. 
222 

Tel.: 0256 - 385 205 
Fax: 0256 - 385 454 
primaria_valcani@ 

Extindere, reabilitare și 
modernizare sistem de 
alimentare cu apă, com. 
Valcani, jud. Timiș 

4308/590702/ 
23.08.2019 
completări 
590763/ 

26.08.2019, 
30.08.2019, 

591679/ 

CEC 
Bank 

0,00 

100.000 
trageri în: 

2019: 50.000 
2020: 50.000 

12 
luni 24 luni 

ROBOR3M + 
2,95% 
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 

NU 

Reabilitare, modernizare 
și dotare dispersar 0,00 256.000 

trageri în 2019 
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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.valcani.ro 

medical din loc. Valcani  24.09.2019, 
592062/ 

04.10.2019 

urgență: 
0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,06% 
com.acordare: 
0,5% 
com. neutiliz.: 
0,5% 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

Reabilitare, dotare și 
modernizare grădiniță cu 
program normal în loc. 
Valcani, com. Valcani 

0,00 283.000 
trageri în 2019 

2 

COMUNA GOLEȘTI 
JUDEȚUL VRANCEA 

CP 627150 
Tel./Fax: 

0237 - 212 989 
comunagolesti@ 

yahoo.com 
www.comuna  

golesti-vrancea.ro 

Modernizare străzi com. 
Golești, jud. Vrancea 
Modernizarea 
infrastructurii rutiere pe 
str. Victoriei, com. 
Golești, jud. Vrancea 
Reabilitare străzi, com. 
Golești, jud. Vrancea 

4319/591234/ 
12.09.2019 
completări 
591680/ 

24.09.2019, 
27.09.2019 

Banca 
Tran-
silva-
nia 

0,00 

2.190.000 
trageri în: 

2019: 
200.000 

2020: 
1.990.000 

24 
luni 96 luni 

ROBOR6M + 
3,5%   
 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.gestiune: 
0,05% 
com.ramb. 
anticip.: 2% 

o finanțare 
rambursabilă directă: 
RCI Leasing România 
IFN SRL: 66.510,17 lei, 
achiziție autovehicul 
Dacia Duster, 2017, 3 
ani 

3 

ORAȘUL FILIAȘI 
JUDEȚUL DOLJ 

B-dul Racoțeanu nr. 
160. 

Tel.: 0251 - 441 018 
Fax: 0251 - 441 453 
primarie@netfil.ro 

www.primaria-filiasi.ro 

Modernizare 
infrastructură rutieră în 
orașul Filiași 
Extindere rețele gaze 
Reabilitare clădiri ale 
instituțiilor publice din 
Filiași - Grădinița nr. 1, 
nr. 2, nr. 3, Primăria 
Orașului Filiași 
Modernizare și extindere 
sistem iluminat public 

4328/592060/ 
04.10.2019 BCR 0,00 

7.000.000 
trageri în: 

2019: 
4.000.000 

2020: 
2.000.000 

2021: 
1.000.000 

36 
luni 84 luni 

ROBOR6M + 
1,6% 

o finanţare 
rambursabilă directă: 
Banca Transilvania: 
2.500.000 lei, investiții 
publice, 2006, 15 ani (3 
ani grație) 

TOTAL 0 9.829.000 
trageri în:  
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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 

2019: 
4.789.000 

2020: 
4.040.000 

2021: 
1.000.000 

 
V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale: 
 

1. MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN 
 

În baza Hotărârii CAÎL nr. 4618/20.10.2015, Municipiul Alexandria a contractat de la Banca Comercială Română o finanţare rambursabilă, în 
valoare 24.000.000lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.   
 
Cu Notificarea nr. 21893/02.10.2019 și completările ulterioare, Primăria Municipiului Alexandria aduce la cunoştinţa CAÎL că prin HCL nr. 
281/28.08.2019 pentru modificarea anexei la HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 24.000.000 lei a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul sus-menționat, prin 
introducerea unor obiective noi și realocarea sumelor rămase neutilizate pentru realizarea acestora. În urma Notificării sus-menționate, lista 
obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 24.000.000 lei, contractat în baza hotărârii CAÎL nr. 4618/20.10.2015, sunt 
următoarele: 
• Reabilitare cartier zonă F-uri și I-uri în Municipiul Alexandria: 10.561.007,98 lei; 
• Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins între străzile Negru Vodă și Alexandru Ghica în Municipiul 

Alexandria: 452.850 lei; 
• Reabilitare trotuare și intrări în curți str. 1 Decembrie în Municipiul Alexandria: 791.129,88 lei; 
• Reabilitare trotuareși intrări în curți str. 1907 în Municipiul Alexandria: 988.119,58 lei; 
• Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Frații Golești în Municipiul Alexandria: 774.112,54 lei; 
• Modernizare str. Mircea cel Bătrân pe tronsonul cuprins între str. Doctor Stanca și str. București în Municipiul Alexandria: 179.784,88 lei; 
• Sistematizare pe verticală racorduri la utilități „Centru multifunctional pentru tineri”: 500.000 lei; 
• Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Unirii în Municipiul Alexandria: 500.000 lei; 
• Amenajare Club pensionari în Municipiul Alexandria: 1.400.000 lei; 
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• Construire împrejmuire incintă la Grădinița cu PP nr. 7 în Municipiul Alexandria: 190.000 lei; 
• Construire împrejmuire incintă și amenajare parcare la Grădinița cu PP nr. 6 în Municipiul Alexandria: 500.000 lei; 
• Construire împrejmuire incintă la Colegiul Național Al. D. Ghica în Municipiul Alexandria: 410.000 lei; 
• Modernizare și reparații la Școala Mihai Viteazul în Municipiul Alexandria: 1.000.000 lei; 
• Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-Sere în Municipiul Alexandria: 3.500.000 lei; 
• Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Meșteșugari în Municipiul Alexandria: 700.000 lei; 
• Rețele tehnico-edilitare, locuințe colective în regim de închiriere – Zona pepiniera II Peco – rest de executat în Municipiul Alexandria: 

600.000 lei; 
• Modernizare zona Veterani în Municipiul Alexandria: 952.995,14 lei.    
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

2. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA 
 
PrinHotărârea CAÎL nr.5212/10.10.2017a fost autorizată 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 sumă este inclusă în valoarea creditului 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, s-a autorizat efectuarea tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de 71.219.060 lei, după cum 
urmează: 

• în anul 2018: 27.268.191,28 lei;  
• în anul 2019: 43.950.868,72 lei. 

 
Cu Notificarea nr.19.181/04.10.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 59.975/ 04.10.2019, Municipiul Ploiești aduce la 
cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Localnr.364/27.09.2019privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/23.08.2019 privind 
rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la EximBank.Potrivit prevederilor acestei hotărâri, a fost 
aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, pentru anul 2019, în valoare de 43.950.868,72 lei, conform Anexei nr.1, prin redistribuirea 
sumelor între obiectivele de investiții aprobate inițial și introducerea unor noi obiective de investiții, valoarea finanțării rambursabile autorizate 
rămânând neschimbată. 
 

3. COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5300/29.03.2018, Comuna Miroslava a contractat de la Banca Comercială Română o finanţare rambursabilă, în 
valoare 10.000.000lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.   
 
Cu Notificarea nr. 39690/20.09.2019, Primăria Comunei Miroslava aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
169/19.09.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Miroslava nr. 30/30.01.2018, modificată și 
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completată prin Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul Iași nr. 33/28.02.2019 a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care 
se finanțează din împrumutul sus-menționat prin înlocuirea unei investiții aflate pe lista inițială cu o nouă investiție. În urma acestei notificări, 
lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul în valoare de 10.000.000 lei, contractat în baza hotărârii CAÎL nr. 5300/29.03.2018, sunt 
următoarele: 
• Înființare sens giratoriu în comuna Miroslava, jud. Iași, sat Brătuleni, str. Basarabia: 912.294,57 lei; 
• Proiectare și execuție modernizare străzi și drumuri locale din comuna Miroslava, jud. Iași, sat Valea Adâncă: 8.625.640 lei; 
• Deviere rețele electrice aparținând S.C. DELGAZ GRID S.A. de pe amplasamentul PARC INDUSTRIAL 2 sat Brătuleni, comuna 

Miroslava, jud. Iași: 462.065,43 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
VI. DIVERSE 
 


