
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 12 septembrie 2018, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1300, 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 94,25 265,43 699,57

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

2020 1.200,00 1.200,00        550,63    649,37     45,89   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 TODI-
REȘTI

JUDEŢUL SUCEA-
VA

Tel.: 0230 - 539 535
Fax: 0230 - 539 543
primariatodiresti@

yahoo.com

Achiziționare autospecială 
de pompieri pentru dotarea
Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență din 
comuna Todirești, jud. 
Suceava
PNDR

3965/590119/
09.08.2018
completări

22.08.2018,
590747/

04.09.2018

CEC 
Bank 0,00

516.916,47
trageri în

2018
6 luni 1

lună 

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

3 finanţări rambursabile:
1.BCR: 484.042,06 lei, 
investiții publice, 2005, 
235 luni (32 luni grație)
2.BCR: 200.000 lei, 
investiții publice, 2006,223
luni (32 luni grație)
3.Erste Group Bank AG: 
294.000 euro, program 
„Utilități și mediu la 
standarde europene în 
jud. Suceava”, 2004, 25 
ani (5 ani grație)

2 COMUNA
BOGDĂNIȚA

JUDEŢUL VASLUI
Tel./Fax: 0235 - 428

860
secretar@

bogdanita.ro
contabilitate@
bogdanita.ro

www.bogdanita.ro

Achiziție utilaj cu accesorii 
pentru asigurarea 
serviciilor locale de bază în
comuna Bogdănița, județul 
Vaslui
PNDR

3967/590224/
14.08.2018
completări
590859/

07.09.2018

CEC 
BANK

0,00 393.600
trageri în

2018

24
luni

36
luni

ROBOR3M + 
3,75% 
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
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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

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

3

COMUNA CAPU
CÂMPULUI
JUDEȚUL
SUCEAVA

Str. Principală nr.
428.

Tel.: 0230 - 573 006
Fax: 0230 - 573 006

primariacapu
campului@
yahoo.com

Achiziționarea de utilaje 
pentru dotarea serviciilor 
publice în comuna Capu 
Câmpului, județul Suceava
PNDR

3970/590407/
23.08.2018
completări
590687/

03.09.2018

CEC 
Bank 0,00

584.004
trageri în

2018

11
luni

1
lună 

ROBOR6M + 
4,75% 
com.analiză: 
0,5%
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.gestiune: 
1%
com.reanaliză: 
0,5%
com.neutiliz.: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refin.: 1%
com. 
reeșalonare/ 
rescadențare/ 
restructurare: 
0,7%

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 459.000 lei, 
proiect FEN, 2016, 3 ani 
(8 luni grație)

4

COMUNA
MOVILIȚA
JUDEȚUL
VRANCEA

Tel.: 0237 - 678 801
Fax: 0237 - 678 756

primar@movilita.
primarievn.ro

Înființare rețele de 
canalizare în sistem 
gravitațional în comuna 
Movilița
PNDR

3971/590557/
28.08.2018
completări
590689/

03.09.2018

BCR 0,00
700.000

trageri în
2018

12
luni

72
luni

ROBOR6M + 
2,75%
com.acordare: 
0,5% flat
com.ramb. 
anticip.: 2%, în 
cazul refinanțării
de la alte bănci

o finanţare 
rambursabilă:
BCR: 65.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2017, 3 ani (6 luni 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 ORAȘU
NOU

JUDEȚUL SATU
MARE

Str.Seini, nr.247/A
Tel.: 0261 - 830 001
Fax: 0261 - 830 001

corasuou@
yahoo.com

Modernizarea drumurilor 
agricole de exploatare pe 
raza comunei Orașu Nou, 
jud. Satu Mare
PNDR

3972/590559 /
28.08.2018
completări

31.08.2018,
590816/

06.09.2018

BCR 0,00
622.000

trageri în
2018

9 luni 1
lună 

ROBOR6M + 
4,5%
com.ramb. 
anticip.: 2% în 
cazul refinanțării
de la alte bănci

o finanţare 
rambursabilă:
CEC Bank: 728.740 lei, 
investiții publice de interes
local FEN, 2015, 42 luni 
(2 luni grație)

6

COMUNA CIOR-
TEȘTI

JUDEȚUL IAȘI
CP 707075

Tel./Fax:
0232 - 320 800

primaria.ciortesti@
yahoo.com

www.primaria cior-
testi.ro

Dotarea cu buldoexcavator
și cisternă a serviciului 
public de gospodărire 
comunală, a comunei 
Ciortești, jud. Iași 
PNDR

3975/590686/
03.09.2018
completări
590879/

10.09.2018

CEC 
Bank 0,00

474.952
trageri în

2018
5 luni 1

lună 

ROBOR6M + 
4,25% 
com.analiză: 
0,5%
com.analiză în 
regim urgență: 
0,75%
com.gestiune: 
1%
com.reanaliză: 
0,5%
com.neutiliz.: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refin.: 3%

o finanţare 
rambursabilă:
Țiriac Leasing IFN SA: 
17.456,67 EUR, achiz. 
Autoturism Opel, 2017, 5 
ani

TOTAL 0,00
3.291.472,47

trageri în
 2018
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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

Finan
-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

COMUNA MIRO-
SLAVA

JUDEȚUL IAȘI
Str.Constantin

Langa, nr.93, CP
707305

Tel.: 0232 - 295 680
Fax: 0232-236 860
secretariat@ prima-

riamiroslava.ro

Refinanțare datorie 
publică locală decurgând 
din contractele de credit 
încheiate cu CEC Bank 
SA, 
nr.RQ15100354780603/09.
11.2015 și cu BRD-GSG 
SA nr.728/27.03.2012

3973/590587
/29.08.2018 BCR 0,00

24.296.875
trageri în

2018
- 120

luni
ROBOR6M + 
0,59%

4 finanțări rambursabile:
1. BCR: 10.000.000 lei, 
investiții publice de interes
local, 2018, 10 ani
2.CEC 
Bank:10.816.956,40 
lei,investiții publice de 
interes local, 2017, 10 ani
3.CEC Bank: 15.000.000 
lei,  investiții publice de 
interes local, 2015, 10 ani
4.BRD-GSG: 12.750.000 
lei,  investiții publice de 
interes local, 2012, 15 ani
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IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în baza art. 1 din  OG nr.
8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare: 

Denumire
unitate/ sub-
diviziune ad-
ministrativ-
teritorială

Nr. Re-
gistru ce-
reri adre-
sate CA-

ÎL

Nr. înregis-
trare cerere

la
Registratu-

ra MFP

Dată înre-
gistrare ce-
rere la Re-
gistratura

MFP

Nr. și dată
înregistra-
re cerere la

DGTDP 

Destinație împru-
mut

Pro-
gram
2014-
2020 

Valoare maxi-
mă cheltuieli
aferente pro-

iectului pentru
care poate fi

contractat îm-
prumut

- lei -

Valoare
împrumut,
cf. Cerere

- lei -

Perioada
de rambur-

sare (în
ani)

Dobândă

SECTOR 3 
BUCUREȘTI 3979 51.632 11.09.2018 590920/

11.09.2018

Creșterea eficienței 
energetice a blocuri-
lor de locuințe din 
sectorul 3 - FE56, 
FE58, FE59, FE60, 
FE61, FE62, FE63, 
FE67, FE68, FE69, 
FE70, FE71, FE72, 
FE73, FE76, FE77, 
FE78, FE79, FE80

POR 342.270.556,2
8

342.270.54
7 20 6,22%

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. 1. 

Cu adresa nr. R 58479/28.08.2018, Primăria Municipiului Mangalia solicită CAÎL retragerea cererii pentru autorizarea efectuării de trageri în
anul 2018, în sumă de 18.102.356 lei din creditul în valoare de 60.341.185 lei, contractat de la CEC Bank, cerere care figurează la numărul 12
pe Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 08.08.2018
(data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri), prezentată în Anexa nr. 2.   
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VI. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinate atât refinanțării  datoriei
publice locale, cât și realizării de investiții publice de interes local a căror finanțare din credit intră sub incidența plafoanelor aprobate
prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
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 ZĂR-
NEȘTI  

JUDEȚUL BRAȘOV
Str. Mitropolit Ioan

Mețianu nr. 1.
Tel.: 0268 - 515 777
Fax: 0268 - 222 012
economic@ prima-

ria-zarnesti.ro
www.primaria-zar-

nesti.ro

Refinanțare datorie 
publică locală decurgând 
din contractele de credit 
încheiate cu: BCR - nr. 
86/6704/12.10.2005, CEC 
Bank - nr. 
RQ11084956495277/03.08
.2011, EXIMBANK - nr. 6-
ABV/10.03.2016 
(17.249.962,19 lei)

3964/590118
/09.08.2018
completări

22.08.2018,
590690/

03.09.2018
 

CEC 
Bank 0,00

17.249.962
,19

trageri în
2018

3 luni 120
luni

ROBOR3M + 
0,6%
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 
0,75%, flat
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

4 finanţări rambursabile:
1.BCR: 10.000.000 lei, 
investiții, 2005, 21 ani (6 
ani graţie)  
2.CEC Bank: 7.000.000 
lei, investiții, 2011, 15 ani 
(1 an graţie)
3.EXIMBANK: 10.000.000
lei, investiții, 2016, 10 ani 
(1 an graţie)
4.Garanti Leasing: 
561.065,84 lei, achiz. 
autobuz Isuzu - transport 
local, 2017, 5 ani

Finanțare obiective de 
investiții (10.000.000 lei):
- Extindere și reabilitare 
stație de epurare ape uzate
din orașul Zărnești
- Modernizare străzi din 
orașul Zărnești (str. Școlii, 
str. Bârsei, str. Brazilor)

CEC 
Bank 0,00

10.000.000
trageri în:

2019:
5.000.000

2020:
5.000.000

12
luni

120
luni

ROBOR3M + 
0,6%
com.reanaliză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 
0,75%, flat
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%
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VII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDEȚUL SUCEAVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4617/20.09.2015, Municipiul Suceava a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 10.087.850
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Ca atare, a fost semnat Contractul de credit nr. RQ15110113781991/2015 cu CEC
Bank.

Cu Notificarea nr. 26956/07.08.2018, Primăria Municipiului Suceava comunică CAÎL că prin HCL nr. 244/26.07.2018 privind modificarea HCL nr.
244/2014 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes
public local a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul sus-menționat, prin realocarea sumelor între
obiectivele de investiții în vederea introducerii unor obiective de investiții noi, după cum urmează:

- 5.299.138,03 lei pentru investiția „Amenajare zonă agrement Tătărași”;
- 1.610.587,31 lei pentru investiția „Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava”;
- 158.879,95 lei pentru investiția „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde;
- 500.000 lei pentru investiția „Extindere rețele de alimentare cu energie electrică în municipiul Suceava, Aleea Dumbrăvii – Zona I,

Zona II;
- 519.244,71 lei pentru investiția „Modernizare str. Lev Tolstoi”;
- 1.000.000 lei pentru investiția „Amenajare zonă agrement Tătărași, etapa a II-a”;
- 1.000.000 lei pentru investiția „Teren sport în municipiul Suceava - Colegiul Tehnic Samuil Isopescu”.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
 
Cu Notificarea nr. 26945/07.08.2018, Primăria Municipiului Suceava comunică CAÎL că prin HCL nr. 244/26.07.2018 privind modificarea HCL nr.
244/2014 pentru aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea realizării unor obiective de investiții de interes
public local a fost aprobată prelungirea perioadei de utilizare a împrumutului până la data de 30.06.2019, în cadrul maturității de 120 de luni,
avută în vedere la obținerea avizului CAÎL. În sprijinul notificării, Primăria Municipiului Suceava a transmis o copie a Actului adiţional nr. 3,
semnat în data de 30.07.2018, precum și anexele privind serviciul datoriei publice și  calculul gradului de îndatorare actualizate. Conform
situațiilor transmise de Primăria Municipiului Suceava, gradul de îndatorare respectă limita de îndatorare a bugetului local prevăzută de Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare. 

2. MUNICIPIUL PETROȘANI, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4619/20.10.2015 a fost avizată contractarea de către  Municipiul Petroșani a unei finanţări rambursabile interne, în
valoare de 6.000.000 lei,  pentru  realizarea unor  obiective  de investiţii  publice  de interes local,  aprobate  prin  Hotărârea Consiliului  Local
nr.159/13.05.2015. În baza hotărârii  CAÎL menționate,  Municipiul Petroșani a încheiat cu UNICREDIT BANK SA, Contractul de credit   nr.
701180/10.11.2015.
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Cu Notificarea nr. 12.678/24.08.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 49.687/29.08.2018, cu completările ulterioare, Primăria
Municipiului Petroșani aduce la cunoștința CAÎL adoptarea  HCL nr.  311/14.08.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL
159/2015 privind contractarea unei finanțări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local. Prin această hotărâre
a fost aprobată introducerea unui obiectiv de investiții nou, denumit „Reabilitare strada 1 Decembrie 1918 din Municipiul Petroșani, județul
Hunedoara, între km 130+290 și km 131+750 (DN66)”, în valoare de 979.300 lei, prin redistribuirea sumelor rămase neutilizate de la celelalte
obiective de investiții aprobate, valoarea finanțării rambursabile autorizată rămânând neschimbată.

3. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5212/10.10.2017 s-a autorizat 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.

Cu  Notificarea  nr.  16573/13.08.2018, înregistrată  la  Ministerul  Finanțelor  Publice  cu  nr.  48.186/20.08.2018,  cu  completările  ulterioare,
Municipiul  Ploiești  aduce  la  cunoștința  CAÎL  adoptarea  HCL  nr.  316//09.08.2018  privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
485/20.12.2017 privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Eximbank. Potrivit prevederilor
acestei hotărâri, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, pentru anii 2018 și 2019, având ca sursă de finanțare creditul de la
la Eximbank SA, conform Contractului de credit nr. 5 – APH din data de 30.05.2016, prin introducerea unui obiectiv de investiții nou, denumit
„Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății),
inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”, pentru care se alocă suma de 10.000.000 lei în anul 2018 și redistribuirea
sumelor rămase neutilizate între obiectivele de investiții aprobate, valoarea finanțării rambursabile autorizată rămânând neschimbată.

4. MUNICIPIUL BACĂU, JUDEȚUL BACĂU

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3197/31.05.2013 a fost avizată garantarea de către Municipiul Bacău a unei finanţări rambursabile în valoare de
8.000.000 euro, reprezentând capital, dobânzi, comisioane şi alte sume datorate în conformitate cu Contractul de credit din împrumutul extern
de la Banca Europeană de Reconstrucție și  Dezvoltare (BERD) în valoare de 16.400.000 euro,  ce urma să fie contractat  de către SC
Compania Regională de Apă Bacău SA (SC CRAB SA) pentru refinanţarea, până la 6.200.000 euro, a împrumutului extern contractat de la
BERD (Contract nr. 8023/26.11.2004) şi 10.200.000 euro pentru cofinanţarea proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Bacău”, derulat prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. SC CRAB SA, în calitate de împrumutat, a încheiat cu BERD,
Contractul de credit nr.S1025283/15.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu Notificarea nr. 4697/09.05.2018, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Bacău aduce la cunoștința CAÎL
adoptarea HCL nr. 128/11.04.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro
pentru un împrumut extern de la BERD, în valoare de până la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regională de Apă
Bacău SA în vederea refinanțării până la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/26.11.2004) și finanțării
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până la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 „Extinderea și reabilitarea infrastructurilor de apă și apă uzată în Județul Bacău”.
Prin adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii, prin redistribuirea sumei de 800.000 euro pentru
achiziția unor dotări în cadrul investiției publice de interes local „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău”,
respectiv pentru:
•  Procurare difuzori ATI-SEAU Bacău, în valoare de 100.000 euro;
• Autotranscontainer pentru transportul nămolului, în valoare de 150.000 euro;
•  Mașini transport material intervenție, în valoare de 80.000 euro;
•  Mașini transport echipe și material de intervenție de 3,5 tone, în valoare de 40.000 euro;
•  Autobasculantă de 7,5 tone, în valoare de 45.000 euro;
•  Motopompă ape uzate autotractabilă, în valoare de 20.000 euro;
•  Generator sudură autotractabil, în valoare de 20.000 euro;
•  Aparat de sudură cap la cap pentru PEHD (până la Dm 250 mm), în valoare de 30.000 euro;
•  Contori, în valoare de 115.000 euro;
•  Achiziții echipamente pompe apă și apă uzată, în valoare de 200.000 euro.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 

5. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5130/03.08.2017  a fost avizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit nr.RQ17080360902324/04.09.2017. 

  
Cu Notificarea înregistrată  la  Ministerul  Finanțelor  Publice cu nr.  46636/08.08.2018,  Primăria  Municipiului  Blaj  aduce la  cunoștința CAÎL
adoptarea  HCL nr.  50/23.03.2018 privind  aprobarea modificării  art.  2 din  HCL nr.  165/27.06.2017  prin  care  s-a  aprobat  contractarea și
garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 13.000.000 lei și a HCL nr. 127/31.07.2018 privind aprobarea modificării art. 1 din
HCL nr.  50/23.03.2018  în  legătură  cu  contractarea  și  garantarea  unei  finanțări  rambursabile  interne  în  valoare  de  13.000.000  lei.  Prin
adoptarea acestor hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, destinația împrumutului mai sus
menționat fiind următoarea:

• Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj (străzi în arealul urban al municipiului Blaj) etapa a III-a, județul
Alba, în valoare de 2.500.000 lei;

• Bazin de înot, în valoare de 3.800.000 lei;
• Sală polivalentă de sport cu capacitatea 1800 - 2000 locuri,  în valoare de 5.800.000 lei;
• Punte pietonală peste râul Târnava Mare, între strada Clujului și strada Plopilor, în municipiul Blaj, jud. Alba, în valoare de 900.000 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
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6. COMUNA BUSTUCHIN, JUDEȚUL GORJ

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

Cu  Notificarea nr.  8723/03.08.2018,  Primăria  Comunei  Bustuchin  aduce  la  cunoștința  CAÎL  adoptarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
22/30.03.2018, prin care Consiliul Local al Comunei Bustuchin aprobă prelungirea perioadei de tragere, până la data de 31.12.2018, din credi-
tul bancar în valoare de 1.000.000 lei, contractat de la CEC BANK SA.Comuna Bustuchin a semnat cu CEC Bank Actul adițional nr. 3 de pre-
lungire a perioadei de tragere, în data de 28.06.2018.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 

7. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În baza Hotărârii CAÎL nr. 5197/20.09.2017, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti a contractat o finanţare rambursabilă în valoare de 84.477.574
lei de la Raiffeisen Bank, destinată refinanțării de datorie publică locală și realizării unor obiective de investiţii publice de interes local. 

Cu  Notificarea nr.  46473/27.07.2018,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Primăria  Sectorului  4  al  Municipiului  București  aduce  la
cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 186/02.07.2018 pentru modificarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017 privind
aprobarea contractării  unei/unor finanțări  rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei,  în vederea refinanțării  împrumutului
contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes
local, modificată și completată, a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL. Astfel:
• din cele 7 amenajări de parcări cuprinse inițial în lista de investiții a rămas doar proiectul „Amenajare parcare la sol Șos. Olteniței nr. 9”, la

care s-au mai adăugat încă 2 proiecte din aceeași categorie de investiții, și anume: „Amenajare parcare Piața Big Berceni” și „Amenajare
parcare Piața Berceni - Olteniței”, valoarea alocată din împrumut pentru finanțarea amenajării de parcări diminuându-se de la 50.000.000
lei la 14.096.072 lei;

• cele 3 supralărgiri de străzi se mențin în lista obiectivelor de investiții modificată, valoarea alocată din împrumut pentru realizarea acestora
majorându-se de la 10.000.000 lei la 15.500.000 lei;

• au fost  introduse la finanțare din împrumutul  contractat  de la Raiffeisen Bank un număr de 46 de blocuri  pentru care se va realiza
reabilitarea termică, cu o sumă de 30.403.928 lei.

Conform celor precizate de Primăria Sectorului 4 al Municipiului București în documentele prezentate în sprijinul Notificării nr. 6473/27.07.2018,
cu modificările și completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCL S4 nr. 186/2018 se folosesc și alte
resurse financiare,  provenind atât  din  alte finanțări  rambursabile,  cât  și  din  bugetul  local,  care  nu se suprapun în  cazul  niciunuia  dintre
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obiectivele de investiții.  Indicatorii  tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții  mai sus menționate au fost aprobați prin HCL S4 nr.
196/2017, 197/2017, 222/2017, 175/2018, 238/2017, 288/2017, 316/2017 și 68/2018.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5266/19.12.2017 s-a autorizat contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile
interne, în valoare de 15.600.000 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale.  În baza hotărârii CAÎL menționate, Sectorul 4 al
Municipiului București a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ17122079917911/29.12.2017. Ulterior, prin Actul adițional nr. 1
din data de 31.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 64.400.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr. 5303/29.03.2018, pentru
reabilitarea termică a unui număr de 56 de blocuri de locuințe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP 2, derulat cu finanțare externă
de la Banca Europeană de Investiții, potrivit  HCLS4 nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne
în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum și în
vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, modificată și completată. 

Cu Notificarea nr. 46.477/27.07.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 44.516/27.07.2018, Sectorul 4 al Municipiului București
aduce la cunoștința  CAÎL adoptarea  HCLS4 nr.  187/02.07.2018 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 296/31.10.2017.  Prin această
hotărâre  a fost aprobată rectificarea  listei obiectivelor de investiţii având ca sursă de finanțare creditul de 64.400.000 lei de la  CEC
Bank SA, în sensul modificării și suplimentării obiectivelor inițiale de investiții, ajungând la un număr de 63 de blocuri de locuințe care urmează
a fi reabilitate termic, valoarea finanțării rambursabile autorizată rămânând neschimbată. 

8. SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

În  baza  Hotărârilor  CAÎL nr.  5340,  respectiv nr.  5354 din  14 iunie  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, și

- 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. 26858/18.07.2018, cu completările ulterioare, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL
adoptarea  HCLS6 nr. 165/18.07.2018 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 încâ 75 blocuri, ajungând la un număr de 103 blocuri de
reabilitat  termic  din  suma  de  50.000.000  lei.  În  sprijinul  Notificării  sus-menționate,  Primăria  Sectorului  6  al  Municipiului  București  a
prezentat :
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- HCLS6 nr. 165/18.07.2018 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. 164/18.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 75 blocuri de locuințe din
Sectorul 6 al Municipiului București;

- adresa nr. 31132/21.08.2018 a Primăriei Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti de clarificare la Notificarea privind modificarea listei
de obiective de investiţii  de interes public local finanţate din împrumutul intern în valoare de 100.000.000 lei, contractat de la
Raiffeisen Bank (Contract de credit nr. 0063/09.07.2018)

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 

pagina 13 din 13


