COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de12 februarie 2020, care se va desfăşura la sala17, parter, ora 1315, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2020 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2020 – 2022:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2020,în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.200 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care
urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,este în sumă de 1.300 milioane lei. Valoarea aferentă
finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei
anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022,
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritorialesunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2020, 2021 și 2022, iar limitele
anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.300 milioane lei pentru anul 2020 și câte 1.200milioane lei pentru fiecare dintre anii 2021 și 2022.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:
Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

1.200,00
1.200,00
1.300,00
0,00
1.300,00
2020
1.200,00
1.200,00
716,50
2021
1.200,00
1.200,00
26,57
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

0,00
483,50
1.173,43

100,00
59,71
2,21

2)

Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
100,00

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
10,00
1.015,83
331,48
222,51

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
2020, 2021 și 2022 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
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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:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 3,25%

1

COMUNA TOTEȘTI
JUDEȚUL
HUNEDOARA
Str. Principală nr. 53,
CP 337490.
Tel.: 0254 - 775 640
Fax: 0254 - 775 641
primaria.totesti@
yahoo.com
www.totesti.ro

2

COMUNA SLIMNIC
JUDEȚUL SIBIU
Str. Principală nr. 6,
CP 557240.
Tel.: 0269 - 856 101
Fax: 0269 - 856 319
primariaslimnic@
yahoo.com
www.primaria
slimnic.ro

Reabilitare cămin
cultural în localitatea
Totești, jud. Hunedoara
Reabilitare, modernizare
și dotare cămin cultural
în sat Reea, comuna
Totești
Modernizare
infrastructură rutieră
comuna Totești, jud.
Hunedoara
1
PNDR

4371/594491/
12.12.2019
completări
600032/
31.01.2020

CEC
Bank

0,00

152.251,89
trageri în
2020

-

12 luni

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

NU

ROBOR6M + 6%
Construire grădiniță cu
program normal
PNDR

4378/594956/
23.12.2019
completări
600363/
11.02.2020

CEC
Bank

0,00

1

600.000
trageri în
2020

-

60 luni

com.analiză: 0,5%
flat
com.analiză în
reg.urgență: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%

NU

Finanțarea rambursabilă se contractează pentru plata de asistență tehnică, dirigenție de șantier și întocmire proiect tehnic, lucrări prevăzute în bugetele indicative ale
contractelor de finanțare nerambursabilă de la UE.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 3,25%

3

COMUNA
HORODNICENI
JUDEŢUL SUCEAVA
Str. Fălticenilor nr.
475.
Tel.: 0230 - 545 736
Fax: 0230 - 573 642
primariahorodniceni@
yahoo.com
www.comuna
horodniceni.ro

4

COMUNA RUSCA
MONTANĂ
JUDEŢUL CARAȘSEVERIN
Rusca Montană nr.
450.
Tel.: 0255 - 536 090
Fax: 0255 - 536 001
primariaruscamontana
@yahoo.com

Achiziționare
buldoexcavator cu
accesorii pentru comuna
Horodniceni, jud.
Suceava
PNDR

Dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situații
de Urgență al Comunei
Rusca Montană, jud.
Caraș-Severin, cu un
utilaj multifuncțional
mobil de tip
buldoexcavator
PNDR

4384/599767/
23.01.2020

4385/599840/
28.01.2020
completări
600170/
05.02.2020,
600320/
10.02.2020

CEC
Bank

CEC
Bank

0,00

0,00
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270.000
trageri în
2020

175.000
trageri în
2020

11
luni

5 luni

1 lună

1 lună

com.analiză: 0,5%
flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%
ROBOR3M + 4,25%
com.analiză: 0,5%
flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.neutiliz.:
0,05%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%

o finanţare
rambursabilă:
Deutsche Bank
Luxembourg: 189.000
EUR, program
„Utilități și mediu la
standarde europene
în jud. Suceava”
(garantat de MFP),
2004, 25 ani (5 ani
grație)

o finanţare
rambursabilă
directă:
Porsche Leasing:
7.138,65 EUR,
achiziție autoturism
Seat Arona, 2018, 5
ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

5

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

MUNICIPIUL
BĂILEȘTI
JUDEŢUL DOLJ
Str. Prințul Barbu
Alexandru Știrbei nr.
13, CP 205100.
Tel.: 0251 - 311 017
Fax: 0251 - 311 956
primariabailesti@
gmail.com,
clbailesti@yahoo.com
www.primaria
bailesti.ro

Îmbunătățirea mobilității
urbane și reducerea
emisiilor de CO2 în
Municipiul Băilești POR
Investiții destinate
construirii, amenajării și
redării în circuitul cultural
regional al Teatrului de
Vară „Sache și Sucă” din
municipiul Băilești
POPAM
Amenajare zona Parc
Balasan POR
Lucrări de intervenție
(D.A.L.I.) reabilitare,
modernizare, extindere
și eficientizare iluminat
public - optimizarea
consumului de energie
electrică în Municipiul
Băilești POR

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 1,48%

NU

9.000.000
(credit
revolving)
4392/600318/
10.02.2020

UniCredit
Bank

trageri în:
2020:
6.000.000
2021:
7.500.000
2022:
4.500.000

0,00

36
luni

84 luni

10.197.251,89

TOTAL

0,00

trageri în:
2020:
7.197.251,89
2021:
7.500.000,00
2022:
4.500.000.00

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
Legea nr. 238/2019și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020,cuprinse în Anexa nr. 1.
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În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 22.01.2020(data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).
IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența
plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M + 3%

1

COMUNA ȘIȘEȘTI
JUDEŢUL
MARAMUREȘ
Sisești nr. 430.
Tel.: 0262 - 298001
Fax: 0262 - 298000
primariasisesti@
yahoo.com
www.comunasisesti
.ro

Modernizare școala
primară în localitatea
Negreia, jud.
Maramureș
Modernizare școala
gimnazială în localitatea
Dănești, jud. Maramureș
Teren de sport
multifuncțional în
localitatea Șurdești,
com. Șișești, jud.
Maramureș

4383/599623/
20.01.2020
completări
05.02.2020

2

SECTORUL 6
BUCUREȘTI
Calea Plevnei nr.
147-149,
Sector 6, CP
060013.
Tel.: 037 - 6204319

Finanțarea obiectivelor
de investiții publice de
interes local prevăzute
în anexa la HCL nr.
10/30.01.2018,
modificată și completată
prin HCL nr.

4388/600024/
31.01.2020
completări
600034/
31.01.2020,
600267/
07.02.2020,

CEC
Bank

666.390,43
trageri în
2020

0,00

-

60 luni

com.analiză: 0,5%
flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gest.: 0,06%
com.acordare:
0,35% flat
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.:
1%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%
ROBOR1M + 1,85%

UniCredit
Bank

34.438.706,67

0,00
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trageri în
2021

-

144
luni

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

NU

9 finanţări
rambursabile
directe:
1.BEI: 70.000.000
EUR, reabilitare
termică, 2010, 15 ani
(3 ani graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Fax: 037 - 6204446
prim6@primarie6.r
o
www.primarie6.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

111/18.04.2019 (80
blocuri de locuințe
cuprinse în Programul
Local Multianual de
Investiții 2016-2030 în
scopul reducerii
consumului de energie
și a emisiei de CO2)

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

600332/
10.02.2020

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2.MFP: 12.658.805
lei, proiecte FEN,
OUG nr. 8/2016,
2016, 5 ani
3.CEC Bank:
304.400.047,64 lei
(inițial
411.450.641,64 lei),
refinanțare datorie
publică locală, 2016,
15 ani
4.BEI: 15.292.633,27
EUR, reabilitare
termică, 2016, 22 ani
(4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168
EUR, reabilitare
termică, 2017, 22 ani
(4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank:
107.050.594 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
10 ani
7.Raiffeisen Bank:
147.500.000 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
14 ani și 2 luni
8.UniCredit Bank:

suplimentare credit de
79.892.744,34 lei
(contract de credit nr.
GRIM/133053/
24.09.2019 încheiat cu
UniCredit Bank SA)
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

Unitatea
administrativteritorială

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

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Finanțarea investițiilor
publice de interes local,
respectiv creșterea
eficienței energetice prin
implementarea lucrărilor
de reabilitare termică a
blocurilor de locuințe
conform HCLS4 nr.
108/2019, modificată
prin HCLS4 nr.
285/2019 și Anexa 3 centralizator obiective
de investiții (122 blocuri)

Data
depunerii
documentaţiei

4389/600025/
31.01.2020
completări
600268/
07.02.2020,
600357/
11.02.2020

Finanţator

EUR

RON

14.000.000

BEI

trageri în
2021
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0,00

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

60
luni

204
luni

Rata dobânzii

Comisioane

1,20%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

79.892.744,34 lei,
investiții publice de
interes local, inclusiv
proiecte FEN, 2019,
12 ani
9.BEI: 31.300.000
EUR, investiții publice
de interes local și
proiect ELENA, 2019,
22 ani (4 ani grație)
o garanție:
BCR: 148.478.000
lei, investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12
ani (3 ani grație)
12 finanţări
rambursabile
directe:
1.EXIMBANK:
88.333.333,31 lei,
refinanțare credit,
2016, 15 ani
2.CEC Bank:
95.932.961,11 lei,
refinanțare credit,
2016, 15 ani
3.CEC Bank:
51.810.923,78 lei,
refinanțare credit și
investiții publice,
2017, 10 ani
4.Raiffeisen Bank:
84.213.291 lei,

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

refinanțare credit și
investiții publice,
2017, 10 ani
5.BEI: 26.884.986,63
EUR, reabilitare
termică, 2012, 20 ani
(4 ani graţie)
6.BEI: 22.470.000
EUR, reabilitare
termică, 2014, 20 ani
(4 ani graţie)
7.BEI: 19.530.000
EUR, reabilitare
termică, 2016, 20 ani
(4 ani graţie)
8.CEC Bank:
80.000.000 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și
finanțare investiții
publice, 2017, 15 ani
9.BCR:
67.402.819,37 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și
finanțare investiții
publice, 2017, 10 ani
10.BCR:
170.764.771,07 lei,
proiecte FEN, 2018,
12 ani (3 ani grație)
11.Raiffeisen Bank:
33.500.000 lei,
investiții publice de
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

interes local, 2019,
10 ani
12.BEI: 14.029.535
EUR, reabilitare
termică, 2019, 22 ani
(5 ani graţie)
o garanţie:
BCR: 67.503.685,02
lei, refinanțare credit
BCR, garantat DAP
Sector 4, 2017, 10
ani
35.105.097,10
14.000.000

TOTAL

trageri în
2021

trageri în:
2020:
666.390,4320
21:
34.438.706,67

V. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale:
1. JUDEȚUL MARAMUREȘ
PrinHotărârile CAÎL nr.3561/03.04.2014 și nr.4854/06.04.2016 s-a autorizat contractarea de către Județul Maramureș aunei finanțări
rambursabile interne, în valoare totală de 116.000.000 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes județean, finanțate din fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza hotărârilor CAÎL menționate, a intrat în vigoare Contractul de credit
nr.RQ13105125662369, încheiat în data de 04.11.2013 de Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, cu CEC Bank SA.
Cu notificarea nr.1371/03.02.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.6318/05.02.2020, cu completările ulterioare, Consiliul
Județean Maramureș aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Județean nr.233/29.10.2019 privind modificarea Hotărârii
nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiții, a Contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din
pagina 9 din 14

veniturile bugetare ale autorității administrației publice locale, precum și a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA și Județul
Maramureș.Conform prevederilor art.1 din această hotărâre a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, prezentată în Anexăla
aceasta, prin modificarea sumelor alocate pentru fiecare obiectiv, având ca sursă de finanțare creditul de la CEC Bank SA, în valoare de
116.000.000 lei.Prin notificarea transmisă, Consiliul Județean Maramureș precizează că în urma implementării proiectului „Reabilitare traseu
DJ Baia Sprie -Cavnic - Ocna Șugatag - Călinești - Bârsana” s-au obținut economii în valoare de 15.361.510 lei, care au fost redistribuite pentru
finalizarea obiectivului de investiții „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș”. Totodată,
Consiliul Județean Maramureș menționează că din finanțarea rambursabilă în valoare de 116.000.000 lei, până la data notificării, s-au efectuat
trageri în sumă de 61.210.547,98 lei, iar pentru diferența rămasă neutilizată, în sumă de 54.789.452,02 lei se solicitată autorizarea efectuării de
trageri în anul 2020.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
2. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5712/02.04.2019a fost avizată contractarea de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile, în valoare de
50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Deva a încheiat cu EXIMBANK SA,
Contractul de credit nr.16-ATM/15.05.2019.
Cu notificarea nr.8500/29.01.2020, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.48/28.01.2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2018 privind aprobarea contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, modificată și completată ulterior. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost
aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la EXIMBANK SA, prin diminuarea valorii
alocate unei investiții și introducerea la finanțare a cinci noi obiective de investiții.Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea
următoarelor obiective de investiții:
1. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva-155.577 lei;
2. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Clădire IPH din municipiul Deva-245.000 lei;
3. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva-495.000 lei;
4. Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva-6.500.000 lei;
5. Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva-16.293.611 lei;
6. Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva-428.729 lei;
7. Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva-241.420 leri;
8. Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei-140.130 lei;
9. Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal-2.000.000 lei;
10. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și D.N. 7 – Calea Zarandului din municipiul Deva-500.000 lei;
11. Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm-1.500.000 lei;
12. Introducere gaz metan Bârcea Mică-800.000 lei;
13. Amenajare teren de sport la Casa Maghiară-233.965 lei;
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14. Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur-383.957 lei;
15. Casă mortuară Bârcea Mică-550.000 lei;
16. Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva-525.000 lei;
17. Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva-329.570 lei;
18. Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva-392.000 lei;
19. Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva-300.000 lei;
20. Modernizare strada Dricuri, sat Cristur-300.000 lei;
21. Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur-350.000 lei;
22. Modernizare strada Coziei-500.000 lei;
23. Rețea structurată-191.755 lei;
24. Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020-24.500 lei;
25. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020-6.500 lei;
26. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020-15.000 lei;
27. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3-Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-293.000 lei;
28. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 –B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-39.000 lei;
29. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7-Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-8.100 lei,
30. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020-612.000 lei;
31. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60- Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-27.100 lei;
32. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A- Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-40.200 lei;
33. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D-Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020-33.500 lei;
34. Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente, prin Programul Operațional Regional 20142020-36.918 lei;
35. Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020-35.500 lei;
36. Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020-1.000 lei;
37. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 -16.071,94 lei;
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38. Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul DevaRefuncționalizarea Incintei I, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 30.000 lei;
39. Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional 20142020-12.607.526,06 lei;
40. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm-168.980 lei;
41. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII-404.190 lei;
42. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr.II Deva-350.670 lei;
43. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva-498.990 lei;
44. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI-1.395.540 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
3. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU
PrinHotărârea 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 în data de 11.10.2017.Prin Hotărârea CAÎL nr.6040/22.01.2020 s-a autorizat
efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 31.039.930 lei, astfel:
•
6.998.720,82 lei, în anul 2017;
• 16.024.185,34 lei, în anul 2018;
•
7.106.419,78 lei, în anul 2019;
•
910.604,06 lei,în anul 2020.
Cu notificarea nr.6506/31.01.2020,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.6.333/05.02.2020, Municipiul Giurgiu aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/29.01.2020privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Giurgiu nr.62 din data de 03 martie 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.
Potrivit prevederilor acestei hotărâri a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2020, conform Anexei nr.1, prin
redistribuirea sumei de 463.745,74 lei, reprezentând economiile înregistrate la următoarele trei obiective de investiții:
• „Grădiniță cu program normal - grupe de 140 copii, pentru destinația Grădiniță cu program prelungit, cartier Negru Vodă”: 1.400.231,02
lei (inițial 1.862.983,97 lei),
• „Extindere canalizare pluvială str.Ramadan–zona I”: 1.731.087,27 lei (inițial 1.731.260,09 lei) și
• „Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă din Șos. Ghizdarului (tronson str. Ulmilor – bariera Ghizdarului”: 419.672,06 lei (inițial
420.492,03 lei),
către obiectivul de investiții „Modernizare străzi situate în Municipiul Giurgiu“: 1.758.252,26 lei (inițial 1.294.506,52 lei).
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
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4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5212/10.10.2017 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Ploieștia unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 71.219.060 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Această valoare face parte din creditul de 150.000.000 lei
contractat de Municipiul Ploiești de la EximBank SA, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016.Prin Hotărârea
nr.5818/22.08.2019, CAÎL a aprobat efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 71.219.060 lei, astfel:
• 27.268.191,28 lei, în anul 2018;
• 43.950.868,72 lei, în anul 2019.
Cu Notificarea nr.1695/23.01.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.3944/ 23.01.2020, Municipiul Ploiești aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/22.01.2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.507/09.12.2019 privind rectificarea
Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de Municipiul Ploiești de la EximBank. Potrivit prevederilor acestei hotărâri a fost aprobată
rectificarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, prin redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții
aprobate inițial și introducerea unui obiectiv nou de investiții, denumit „Modernizare Cartier Mitică Apostol, străzile Gaterului, Viilor, Prigoriei,
Mierlei, Lăstunului, Ferigii, Delfinului, Cetinei, Cerbului, Acvilei, Brândușelor, Energiei, Fluturilor, Paltinului, Plutelor, Trestioarei, Violetelor”,
pentru implementarea căruia se alocă suma de 1.194.572,35 lei.
Valoarea finanțării rambursabile autorizate rămâne neschimbată.
5. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
În baza Hotărârii CAÎL nr.5886/19.09.2019, Sectorul 6 al Municipiului București a contractat o finanțare rambursabilă în valoare de
79.892.744,34 lei de la UniCredit Bank, contract de credit nr.GRIM 133053/2019 din data de 24.09.2019, în vederea cofinanțării unor proiecte
care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.În baza actelor adiționale nr.1/24.10.2019, nr.2/16.12.2019 și
nr.3/30.12.2019 la contractul de credit enunțat mai sus, scopul creditului este:
- prefinanțarea și/sau cofinanțarea cheltuieililor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: suma de 24.037.306,15 lei, și
- finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, reabilitarea unui număr de 70 blocuri de locuințe: suma de 55.855.438,19 lei.
Cu notificarea nr.3770/30.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, Sectorul 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL
suplimentarea listei obiectivelor de investiții cu un număr de 10 blocuri de locuințe, ajungând la un total de 80 de blocuri care urmează a fi
finanțate din suma de 55.855.438,19 lei, obiective de investiții ce nu beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea
Europeană.Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții există mai multe surse legal
constituite, însă fără a dubla finanțarea acestora, suma totală a creditelor nedepășind valoarea totală a obiectivelor de investiții.În sprijinul
notificării sus-menționate, Sectorul 6 al Municipiului București a prezentat în copie următoarele documente:
- Centralizator obiective de investiții;
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- HCLS6 nr.325/12.12.2019 privind actualizarea Anexei la HCLS6 nr.10/ 30.01.2018;
- HCLS6 nr.259/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 147 blocuri de locuințe din
Sectorul 6 al Municipiului București.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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