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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 

ORDINE DE ZI 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de12 iunie2019, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1000, 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, în anul 2019, 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/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 1.200,00 662,00 538,00 1.200,00     1.200,00     0,00   100,00 10,16 196,32 687,73 

2020 1.200,00   1.200,00 1.200,00 0,003) 100,00   319,09 

2021 1.200,00   1.200,00 303,94 896,06 25,33   5,95 

NOTĂ:                  
1) Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;        
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; 
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3)Din reevaluarea tragerilor exprimate în euro pe baza mediei anuale a cursului de schimb pentru anul 2020 (4,71 lei/euro) față de cea luată în considerare la autorizările 
emise în 2019 (4,62 lei/euro, 3,98 lei/dolar pentru anul 2020, conform prognozei de iarnă 2019 publicată de CNSP în 30ianuarie 2019), a rezultat un deficit de 5,32 mil.lei, 
acoperit parțial din sumele disponibilizate, la finalul ședinței din 13.05.2019 înregistrându-se suma de 258.255,35 lei, ce va fi acoperită din disponibilizări viitoare de trageri 
autorizate pentru 2020. 

 

 
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 COSTIȘA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

Str. Unirii nr. 118, CP 
617140. 

Tel.: 0233 - 260 063 
Fax: 0233 - 260 043 
primaria_costisa@ 

yahoo.com 
www.comuna 

costisa.ro 

Dotarea serviciului 
voluntar pentru situații 
de urgență al comunei 
Costișa, jud. Neamț 
PNDR 

4229/587294/ 
10.05.2019 
completări 
587294/ 

22.05.2019, 
24.05.2019  

CEC 
Bank 0,00 

219.212 
trageri în 

2019 
5 luni 1 

lună 

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

NU 

2 

COMUNA SĂUCEȘTI 
JUDEŢUL BACĂU 
Str. 1 Decembrie nr. 

101, CP 607540. 
Tel.: 0234 - 215 131  
Fax: 0234 - 215 218 

public@ 
primariasaucesti.ro 

www.primaria 

Înființare și dotare centru 
tip after school în 
localitatea Săucești, 
com. Săucești, jud. 
Bacău 
Modernizarea, 
renovarea și dotarea 
căminului cultural în 
localitatea Săucești, 

4234/587689/ 
22.05.2019 
completări 
587965/ 

30.05.2019 

CEC 
Bank 0,00 

2.500.000 
trageri în 

2019 

36 
luni 

108 
luni 

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

4 finanţări 
rambursabile: 
1.CEC Bank: 380.000 
lei, investiții publice, 
2015, 5 ani (9 luni 
graţie)  
2.MFP: 590.000 lei, 
cofin. proiecte incluse 
în programe naționale - 
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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 

saucesti.ro com. Săucești, jud. 
Bacău 
PNDR 

1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

OUG nr. 2/2015, 2015, 
15 ani    
3.MFP: 480.000 lei, 
cofin. proiect FEN - 
OUG nr. 2/2015, 2015, 
10 ani 
4.MFP: 1.500.000 lei, 
proiect investiții - OUG 
nr. 11/2018, 2018, 20 
ani 

3 

ORAȘUL BOLINTIN-
VALE 

JUDEŢUL GIURGIU 
Str. Libertății nr. 1. 

Tel.: 0246 - 271 187  
Fax: 0246 - 270 990 

contact@ 
bolintin-vale.ro 

www.bolintin-vale.ro 

Restaurare-consolidare 
și valorificare „Școala 
Veche” în vederea 
amenajării Centrului 
Multicultural Bolintin-
Vale, județ Giurgiu 
Înființare parc recreativ 
în orașul Bolintin-Vale 
POR 

4235/587947/ 
30.05.2019 BCR 0,00 

10.000.000 
trageri în:  

2019: 
2.000.000 

2020: 
6.000.000 

2021: 
2.000.000 

36 
luni 

84 
luni 

ROBOR6M + 1,19% 

o finanţare 
rambursabilă directă: 
MFP: 348.003 lei, 
cofin. proiecte FEN - 
OUG nr. 2/2015, 2015, 
15 ani 
o garanție: 
BRD-GSG: 284.760 
EUR, garantat SC Apa 
Service SA Giurgiu, 
investiții publice, 2009, 
20 ani (4 ani grație) 

4 

COMUNA 
ZVORIȘTEA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
Str. Principală, nr. FN 
Tel./Fax: 0230 -538 

786 
zvoristea_primaria@y

ahoo.com 

Achiziția unui 
buldoexcavator pentru 
întreținere drumuri 
comunale și deszăpezire 
în comuna Zvoriștea, 
județul Suceava 
PNDR 

4242/588178/ 
06.06.2019 

CEC 
Bank 0,00 

499.966 
trageri în 

2019 
 

7 luni 11 
luni 

ROBOR6M + 3,25% 
com.analiză 2.500 lei 
com.analiză în regim 
urgență: 0,75% 
com.gestiune: 0,08% 
com. reanaliză 0,5% 
com.ramb.anticip.: 
1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

o finanţare 
rambursabilă directă, 
cu garanția statului: 
1.Erste Group Bank 
AG, Viena : 320.000 
EUR, investiții locale, 
2004, 25 ani (5 ani 
grație) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate în 

derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

5 

COMUNA CĂLĂRAȘI 
JUDEŢUL BOTOȘANI 

Sat Călărași 
Tel.: 0231- 548 902 
Fax: 0231- 548 802 

contabilitate@primaria
calarasibt.ro 

primar@primariacalara
sibt.ro 

Achiziționarea unei 
autospeciale pentru 
dotarea Serviciului 
Voluntar de Urgență, în 
comuna Călărași, jud. 
Botoșani 
PNDR 

4246/588182/ 
06.06.2019 

CEC 
Bank 0,00 

270.772,60 
trageri în 

2019 
 

5 luni 1 
lună 

ROBOR3M + 3,75% 
com.analiză 1.353,86 
lei 
com.analiză în regim 
urgență: 0,75% 
com.gestiune: 1% 
com.neutilizare: ,5% 
com. reanaliză: 0,5% 
com.ramb.anticip.: 
1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

NU 

TOTAL 0,00 

13.489.950,6
trageri în: 

 2019: 
5.489.950,6 

2020: 
6.000.000 

2021: 
2.000.000  
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru refinanțarea 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 

MUNICIPIUL 
TÂRGOVIȘTE 

JUDEŢUL 
DÂMBOVIȚA 

Str. Revoluției nr. 1 - 
3, CP 130011. 

Tel.: 0245 – 613 928 
Fax: 0245 – 217 951 
primarulmunicipiului 
targoviste@pmtgv.ro 

www.pmtgv.ro 

Refinanțare datorie 
publică locală 
decurgând din contractul 
de credit nr. 
RQ15060720757337/16.
06.2015, încheiat cu 
CEC Bank 

4224/586846/ 
23.04.2019 
completări 
587438/ 

14.05.2019, 
587682/ 

22.05.2019 

CEC 
Bank 0,00 

12.146.242,
92 

trageri în 
2019 

- 84 
luni  

ROBOR1M + 
1,75% 
 
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% 
com.reanaliză: 
0,5% 
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

4 finanţări rambursabile: 
1.BRD-GSG: 18.358.434,83 
lei, proiect FEN, 2011, 13 ani 
(3 ani graţie)   
2.CEC Bank: 17.373.783,90 
lei, proiecte FEN, 2015, 10 
ani (6 luni graţie) 
3.CEC Bank: 18.020.000 lei, 
investiții reparații străzi, 2015, 
10 ani (2 ani grație) 
4.CEC Bank: 16.315.392,60 
lei, proiecte FEN, 2016, 10,5 
ani (3 luni graţie)   

 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018,cuprinse în Anexa nr. 1.  
 
În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor 
locale la data de 13.05.2019 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri). 
Cu adresa nr. 77830/03.06.2019, Primăria Sectorului 2 al Municipiului București a transmis notificarea nr. 77797/03.06.2019 și cererea nr. 
77830/03.06.2019, potrivit cărora suma solicitată pentru autorizare de trageri în acest an se diminuează la 3 milioane euro din creditul în 
valoare de 22 milioane euro, contractat de la BEI în anul 2016. Pe Lista prevăzută în Anexa nr. 2, la nr. 5, se află cererea Sectorului 2 al 
Municipiului București pentru autorizare de trageri în anul 2019 în sumă de 7 milioane euro. 
 
V. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. I din OUG nr. 35/2019pentru 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, prezentate în Anexa nr. 3. 
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VI. Analiza următoarelor cereri 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 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 

ORAȘUL ȘIMLEU 
SILVANIEI 

JUDEŢUL SĂLAJ 
Str. Libertății nr. 3. 

Tel.: 0260 - 678 622 
Fax: 0260 - 679 220 
primaria_simleu@ 

yahoo.com 
www.simleu 
silvaniei.ro 

Amenajare Piață 
agroalimentară din orașul 
Șimleu Silvaniei 

4221/586614/ 
17.04.2019 
completări  
588194/ 

06.06.2019 

CEC 
Bank 0,00 9.000.000 

trageri în 2020 
24 
luni 

96 
luni 

ROBOR3M + 1,75% 

o finanţare 
rambursabilă 
garantată: 
BEI: 1.624.260 EUR, 
proiect FEN, garantat 
Compania de Apă 
Someș SA, 2009, 20 
ani (5 ani graţie) 

2 

MUNICIPIUL BAIA 
MARE 

JUDEŢUL 
MARAMUREŞ 
Str. Gheorghe 

Şincai nr. 37, CP 
430311. 

Tel.: 0262 - 213 824 
Fax: 0262 - 212 332 

primar@ 
baiamare.ro 

www.baiamare.ro 

1.Sistematizare 
infrastructură rutieră în 
cartiere, zonele: Săsar 1 
(delimitare str. I. Maniu - str. 
V. Babeș - str. I.L. Caragiale 
- str. Victoriei), Săsar 2 
(delimitare str. V. Babeș - 
str. I.L. Caragiale - str. Al. 
Odobescu - str. Victoriei), 
Săsar 3 (delimitare str. V. 
Babeș - str. Al. Odobescu - 
b-dul Independenței) - 
Pachet 2  
2.Sistematizare 
infrastructură rutieră în 
cartiere, zonele: Vasile 
Alecsandri, Bilașcu și 
Moldovei - Pachet 3  
3.Sistematizare 

4222/586615/ 
17.04.2019 
completări 
587509/ 

16.05.2019, 
23.05.2019, 
03.06.2019 

CEC 
Bank 0,00 

76.000.000 
trageri în: 

2019: 
25.333.333 

2020: 
38.000.000 

2021: 
12.666.667 

24 
luni 

216 
luni  

ROBOR3M + 0,7% 

4 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.BCR: 50.000.000 
lei, investiţii publice 
de interes local, 
2005, 18 ani (3 ani 
graţie) 
2.BCR: 
11.100.983,28 lei, 
investiţii publice de 
interes local, 2009, 
10 ani (2 ani graţie) 
3.CEC Bank: 
96.400.000 lei, 
proiecte FEN și 
investiții publice de 
interes local, 2013, 
15 ani (2 ani grație) 
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Nr. 
crt. 

 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fi-
nan-
ţator 

 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii 

Finanţări 
rambursabile aflate 

în derulare EUR RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada 

de 
ram-
bur-
sare 

Comisioane 

infrastructură rutieră în 
cartiere, zonele: cartierul 
Gării, zonă delimitată de str. 
Gării, str. C-tin 
Brâncoveanu, b-dul 
Republicii și b-dul Traian - 
Pchet 4  
4.Sistematizare 
infrastructură rutieră în 
cartiere, zonele: Oituz și 
Rozelor - Pachet 5  
5.Complex Istoric „Minerul”- 
achiziție  
6.Reabilitare bloc de 
locuințe R 1A, str. Vasile 
Alecsandri nr. 81  
7.Creșterea accesibilității 
urbane a cartierului Ferneziu 
și Firiza din mun. Baia Mare 
prin modernizarea 
sistemului de transport 
public. Modernizarea 
structurii rutiere a străzilor: 8 
Martie Barajului, Lunci, 
Imașului, Firiza și Blidari  
8.Parcări publice zona 
Munteniei - SPF  

4.MFP: 24.000.000 
lei, proiecte FEN - 
OG nr. 8/2018, 2018, 
20 ani 
o garanţie: 
BEI: 11.948.700 
EUR, garantat SC 
VITAL SA / ISPA apă, 
2007, 24 ani (6 ani 
graţie) 

3 

COMUNA VETIȘ 
JUDEŢUL SATU 

MARE 
Sat Vetiș, nr. 437, 

CP 447355. 
Tel.: 0261 - 820 702 
Fax: 0261 - 806 016 

Modernizarea străzilor din 
localitățile Vetiș și Oar, com. 
Vetiș, jud. Satu Mare - lot 2, 
străzile: Nouă, Cireșului și 
Fagului din Vetiș 
Modernizarea străzilor din 
localitățile Vetiș și Oar, com. 

4231/587596/ 
20.05.2019 
completări 
24.05.2019 

CEC 
Bank 0,00 

7.000.000 
trageri în: 

2019: 
2.624.999,94 

2020: 
3.499.999,92 

2021: 

24 
luni 

96 
luni 

ROBOR6M + 1,85% 
 
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75% 
com.neutilizare: 
0,5% 

NU 
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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 

primar@vetis.ro Vetiș, jud. Satu Mare - lot 
11, străzile: Boghiș, 
Salcâmilor, Petofi Sandor, 
Stejarului, Principală și Mare 
din Oar 

875.000,14 com. rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 0,7% 

4 

COMUNA 
SÂNTANDREI 

JUDEŢUL BIHOR 
Loc. Sântandrei, nr. 

452, CP 417515. 
Tel.: 0259 - 468 950  
Fax: 0259 - 415 947 
primaria.santandrei

@gmail.com 
www.primaria 
santandrei.ro 

Modernizare străzi în 
comuna Sântandrei, jud. 
Bihor (PNDL 2016-2019) 
Modernizare străzi de 
interes local în comuna 
Sântandrei, jud. Bihor 
(PNDL 2017-2020) 
Modernizare străzi în 
comuna Sântandrei, jud. 
Bihor - etapa a IV-a 
Drum de legătură între 
centura municipiului Oradea 
(strada Cazaban) și comuna 
Sântandrei (strada Râturi) 
(investiție derulată prin ADI 
Zona Metropolitană Oradea 
conform acord de asociere 
între Comuna Sântandrei și 
Municipiul Oradea pentru 
construirea unui drum de 
legătură) 

4232/587597/ 
20.05.2019 
completări 
587784/ 

24.05.2019 

CEC 
Bank 0,00 

6.000.000 
trageri în: 

2019: 
2.200.000 

2020: 
3.800.000 

24 
luni 

96 
luni 

ROBOR6M + 1,45% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 

NU 

5 

COMUNA LETEA 
VECHE 

JUDEŢUL BACĂU 
Str. Al. I. Cuza nr. 

220. 
Tel./Fax: 0234 - 213 

474 
primleteaveche@ 

Modernizare drumuri locale 
în satele Holt și Letea 
Veche, com. Letea Veche, 
jud. Bacău 
Extindere rețea de 
alimentare cu apă în satele 
Letea, Holt și Ruși-Ciutea, 
com. Letea Veche, jud. 

4236/587964/ 
30.05.2019 

CEC 
Bank 0,00 

3.000.000 
trageri în 

2019: 
2.000.000 

2020: 
1.000.000 

6 luni 114 
luni 

ROBOR6M + 2,25% 
 
com.acordare: 
10.000 lei, flat 

2 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.CEC Bank: 
1.524.222,76 lei, 
investiții locale, 2014, 
12 ani (6 luni grație) 
2.CEC Bank: 
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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.primarialeteav

eche.ro 

Bacău 
Îmbrăcăminte bituminoasă 
ușoară pe strada Silozului, 
sat Letea Veche, com. Letea 
Veche, jud. Bacău 
Modernizarea străzii 
Trecătoarea Holtului, de la 
km 1+300 la km 1+765 
(capăt de drum), com. Letea 
Veche, jud. Bacău 

2.500.000 lei, 
investiții locale, 2016, 
10 ani (1 an grație) 

TOTAL 0,00 

101.000.000 
trageri în: 

 
2019:32.158.3

32,94 
2020: 

55.299.999,92 
2021:13.541.6

67,14  
 
 
VII. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unitățiadministrativ-teritoriale: 
 

1. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI 
 
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 în data de 12.09.2017 cu CEC Bank SA. 
 
Cu Notificarea nr. 29248/08.05.2019, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a 
stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 174/24.04.2019 pentrumodificarea 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 eliminarea unor obiective din lista de investiții și redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții 
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rămase.                                                                                      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: 12.685.637,21 lei; 
• Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 7.479.000 lei; 
• Resistematizare str. Brăilei între b-dul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 16.041.763,48 lei; 
• Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 2.180.000 lei, 
• Reabilitare infrastructură transport, inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 14.116.238,90 lei; 
• Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 12.281.676 lei; 
• Modernizare Parc Eminescu: 4.164.672 lei; 
• Amenajare târg auto str. Macului: 80.000 lei, 
• Amenajare scuar b-dul Galați – str. Oțelarilor: 3.900.350 lei; 
• Construire locuințe sociale Micro 17: 4.528.000 lei; 
• Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 1.930.635,39 lei; 
• Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.899.482,81 lei; 
• Sistematizare zona Colegiului Mihail Kogălniceanu: 5.220.000 lei; 
• Modernizare Aleea Păcii (str.Moruzzi nr. 74-82): 136.554,33 lei; 
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați: 1.734.270 lei; 
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați: 1.696.995,33 lei; 
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18: 646.000 lei; 
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18: 592.000 lei; 
• Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58: 147.727,56 lei; 
• Modernizare străzi Valea Orașului: 1.000.000 lei; 
• Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați: 2.544.870,83 lei; 
• Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați: 880.000 lei; 
• Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria: 386.576,16 lei; 
• Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze: 2.900.000 lei; 
• Eficientizarea transportului public local – 53.550 lei; 
• Resistematizare rigolă Cimitir Ștefan cel Mare – 290.000 lei; 
• Modernizare str. Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri – 484.000 lei.    

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 

2. ORAȘULSIMERIA, JUDEȚUL HUNEDOARA 
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Prin Hotărârea CAÎL nr. 5302/29.03.2018 a fost avizată contractarea de către Orașul Simeria a unei finanţări rambursabile, în valoare de 
9.400.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale. În baza acestei hotărâri, 
Orașul Simeria a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr. RQ18027491922024/25.05.2018, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
Cu Notificarea nr. 5170/07.05.2019, Orașul Simeria aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea HCL nr. 57/21.05.2019 privind modificarea anexei 
nr.1 la HCL nr. 31/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 27/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 9.400.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC 
Bank SA. Având în vedere aceste modificări, structura listei de investiții din anexa nr. 1 la HCL nr. 57/2019 va fi următoarea: 
• Relocare/protejare conduct de transport gaze natural DN 500, vest 1 - 1.811.389,04 lei; 
• Amenajare drum de legătură dintre DN7 km 377+874 și DN 66 km 210+218 situat în intravilanul localității Simeria - 1.366.950 lei; 
• Sistem de supraveghere video stradal în orașul Simeria, jud. Hunedoara – 594.286 lei; 
• Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Simeria prin investiții în obiective educaționale și spații publice – 178.000 lei; 
• Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” – Școala Gimnazială Sigismund 
Toduță, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 200.000 lei; 
• Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraș Simeria, jud. Hunedoara -100.000 
lei; 
• Extindere rețele de apă și canalizare, branșament de apă și record canalizare cimitir, str. PN Socaciu, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 55.920 
lei; 
• Reabilitare și extinderea rețelei de alimentare cu apă, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 191.410 lei; 
• Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria – 565.000 lei; 
• Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – 2, A, B, A1, B1, C1, D1, situate pe strada 1 
Decembrie, orașul Simeria, jud. Hunedoara – 620.000 lei; 
• Extindere rețele electrice de interes public din zona Aleea Trandafirilor – 4 locuințe, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 37.440 lei; 
• Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Uroi, nr.144, 144 A, 144 B, localitatea Uroi, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 59.750 
lei; 
• Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Sîntandrei, nr.112, localitatea Sîntandrei, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 28.450 lei; 
• Extindere conductă de gaze naturale presiune redusă, str. Aleea Parcului, nr. 2, 4, 7, oraș Simeria, jud. Hunedoara – 20.770 lei; 
• Rețea canalizare menajeră oraș Simeria, strada Șoseaua Națională, nr. 100-110, jud. Hunedoara – 77.826 lei; 
• Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane oraș Simeria, jud. Hunedoara – 459.450 lei; 
• Reabilitare și extindere infrastructură rutieră și pietonală, oraș Simeria, județul Hunedoara – 50.580 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

3. COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ 
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Prin Hotărârea CAÎL nr.4761/16.12.2015a fost avizată contractarea de către Comuna Bustuchina unei finanţări rambursabile în valoare de 
1.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Primăria Comunei Bustuchin a 
încheiat, cu CEC Bank SA, contractul de credit de investiții nr.RQ15100375779268/587 din data de 08.01.2016. 

Cu Notificarea nr.5566/10.05.2019, Primăria Comunei Bustuchin aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local 
nr.4/25.01.2019, prin care s-a aprobat prelungirea până la data de 31.12.2019 a perioadei de tragere din creditul bancar în valoare de 
1.000.000 lei, contractat de la CEC Bank SA.Comuna Bustuchin a semnat cu CEC Bank, în data de 19.04.2019, Actul adițional nr.4 de 
prelungire a perioadei de tragere. Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 

4. ORAȘUL EFORIE, JUDEȚUL CONSTANȚA 
 
Prin Hotărârea nr.5244/15.11.2017, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) a avizat 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 S.A., Contractul de credit nr.85-ACT/22.12.2017, cu modificările și completările ulterioare. 
Cu Notificarea nr.12113/06.05.2019, cu modificările și completările ulterioare, Orașul Eforie aduce la cunoştinţa Comisiei că a fost adoptată 
HCL nr.42/24.04.2019 privind modificarea Hotărârii nr.124 din 31.07.2017.Prin adoptarea acestei hotărâri, au fost aprobate modificări în 
structura împrumutului contractat de la Eximbank SA, prin prelungirea perioadei de tragere și a perioadei de grație de maxim 31 luni, însă fără 
a fi modificată perioada de maturitate. 
În vederea fundamentării acestei solicitări, Orașul Eforie a prezentat următoarele documente: 
• HCL nr.42/24.04.2019 privind modificarea Hotărârii nr.124 din 31.07.2017; 
• Adresa EXIMBANK S.A. nr.491/17.04.2019 privind aprobarea modificărilor solicitate de Primăria Orașului Eforie respectiv, perioada de 

grație și perioada de utilizare se prelungesc până la data de 31.08.2020, iar rambursarea se va face în 149 rate lunare egale, începând cu 
31.08.2020; 

• Anexa 1.3 la Norme şi proceduri - Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Orașul Eforie, întocmită  în 
conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Anexa 1.4 la Norme şi proceduri - Situaţia serviciului datoriei publice locale a Orașul Eforie, întocmită în conformitate cu prevederile HG 
nr.9/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 

 
VIII.   DIVERSE 


