COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 15 septembrie 2020, care se va desfăşura prin videoconferință, la ora 1100, 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, cu modificările aduse prin art. 26 lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 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 1.800 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-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 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
(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)

1.500,00
1.159,67
340,33
1.800,00
1.714,93
85,07
95,27
2020
1.200,00
1.200,00
1.177,81
22,19
98,15
2021
1.200,00
1.200,00
109,26
1.090,74
9,10
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

pagina 1 din 33

Trageri
reautorizate în
anul 2020
(mil. lei) 2)
694,23

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 2)
735,20
1.872,78
519,34
289,42

2)

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anii 2020 (4,84 lei/euro) și
2021 (4,90 lei/euro), conform prognozei de vară 2020 a proiecției principalilor indicatori macroeconomici 2020-2021 (august 2020), iar pentru anul 2022 (4,75 lei/euro),
conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.
Echivalentul în lei al tragerilor din finanțările rambursabile exprimate în dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020 (4,44
lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,28 lei/dolar), conform
prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicate 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:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA CĂLĂȚELE
JUDEŢUL CLUJ
Str. Principală nr.
100.
Tel./Fax:
0264 - 352 560
primar@ primariacalatele.ro
www.primaria calatele.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Modernizare infrastructură
rutieră în comuna Călățele,
jud. Cluj PNDR
Modernizare drumuri agricole
în comuna Călățele, jud. Cluj
PNDR
Creșterea eficienței energetice
a clădirilor publice din comuna
Călățele, Corp Primărie POR

4484/ M_REG10133422020/
10.08.2020
(606355/
11.08.2020)
completări
M_REG10155932020/
28.08.2020
(607070/
31.08.2020),
M_REG10162412020/
04.09.2020
(607290/
07.09.2020)

Finanţator

BCR

EUR

-
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RON

1.500.000
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

6 luni

114
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
4,5%
com.acordare:
0,5% flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

o finanţare
rambursabilă directă:
MFP: 1.378.007 lei,
investiții publice - OUG
2/2015, 2015, 15 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

2

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
REȘIȚA
JUDEŢUL CARAȘSEVERIN
Piața 1 Decembrie
1918 nr. 1A.
Tel.: 0255 – 212 655
Fax: 0255 – 222 929
resita@primaria
resita.ro
www.primariaresita.ro.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Achiziție de mijloace de
transport public – tramvaie
electrice 18m, bidirecționale,
Reșița
Modernizarea transportului
public electric și amenajarea
infrastructurii de transport
nemotorizat în municipiul
Reșița – faza 1 și faza 2
Înnoirea parcului de material
rulant al operatorului de
transport, inclusiv
implementarea Sistemului
automat de taxare, a
Sistemului de management al
Flotei și crearea Sistemului de
Informare Dinamică a
Călătorilor în stații și în
vehicule
Reabilitarea energetică a
Colegiului Național
„Diaconovici-Tietz” Reșița
Creșterea eficienței energetice
pentru blocurile de locuințe:
I.L. Caragiale, Reșița,
componenta Bloc nr. 1-6;
Bulevardul Republicii, bloc nr.
27, scara 1, 2, 3, 4, 5;
Bulevardul Republicii, Reșița,
Etapa 1, componenta Bloc nr.
20 B-dul Republicii; Centru
Reșița, etapa 3, componenta
bloc nr. A5, componenta bloc
nr. 36, Piața 1 Decembrie

Data
depunerii
documentaţiei

4485/M_REG10136632020/
12.08.2020
(606453/
12.08.2020)
completări
M_REG10153392020/
26.08.2020

Finanţator

EUR

RON

BCR

-

19.343.536
trageri în:
2020:
7.206.415,25
2021:
6.711.963,77
2022:
3.713.193,95
2023:
1.711.963,03

pagina 3 din 33

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare
36
120
luni
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
2,75%
com.acordare:
0,5% flat, plătibil
în 2 tranșe:
0,25% la
semnarea
contractului și
0,25% în termen
de 12 luni de la
semnarea
contractului

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

6 finanţări
rambursabile directe:
1.MFP: 1.987.072 lei,
cofin. proiecte FEN OUG 46/2015, 2015,
10 ani
2.MFP: 1.168.911 lei,
cofin. proiecte FEN OUG 8/2016, 2016, 10
ani
3.CEC Bank:
16.236.245,48 lei,
refin.dat. publice, 2017,
12 ani
4.CEC Bank:
49.092.362,97 lei,
refin.dat. publice, 2017,
12 ani
5.BEI: 10.394.435
EUR, investiții publice,
2008, 25 ani (5 ani
grație)
6.BCR: 15.656.464 lei,
proiecte FEN, 2019, 13
ani (3 ani grație)
o garanție:
BCR: 7.400.000 lei,
investiții publice de
interes local, garantat
Societatea de
Transport Urban Reșița
SA, 2017, 10 ani (14
luni graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

1918
Reabilitarea infrastructurii
școlare Municipiul ReșițaColegiul Tehnic Reșița
Amenajare spațiu de agrement
urban, inclusiv străzi și utilități,
precum și interconectarea
zonei marginalizate Mociur cu
cartierele Centru și Govândari
printr-o promenadă, pistă de
biciclete, reabilitarea și creare
de noi facilități de acces
pietonal
Reabilitarea și modernizarea
grădinițelor și creșelor din
Municipiul Reșița – Grădinița
cu program Prelungit
„Dumbrava Minunată”,
Grădinița cu program Prelungit
„Palatul fermecat”, Grădinița
cu Program Prelungit Nr.2,
Grădinița cu Program Normal
Nr.3, Grădinița cu Program
Prelungit „Floarea Soarelui”,
Reșița
Modernizarea sistemului de
iluminat public aferent
parcurilor și arterelor principale
ale Municipiului Reșița, județul
Caraș-Severin
POR
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RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

4

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
MOINEȘTI
JUDEȚUL BACĂU
Str. Vasile Alecsandri
nr. 14, CP 605400.
Tel.: 0234 - 363 680
Fax: 0234 - 365 428
office@moinesti.ro
www.moinesti.ro

COMUNA POIANA
JUDEŢUL GALAȚI
Tel./Fax:
0236 - 836 447
poiana@gl.e-adm.ro
www.comuna
poiana.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Reabilitare termică imobile
Școala „George Enescu”
Reabilitare termică imobile
colegiul tehnic „Grigore
Cobălcescu”
Reabilitare termică clădire str.
V. Alecsandri nr. 52 - Sediul
Direcției de Asistență Socială
din municipiul Moinești
POR

4489/M_REG10152542020/
25.08.2020
(606964/
26.08.2020)
completări
M_REG10166782020/
09.09.2020
(607398/
10.09.2020)

UniCredit
Bank

Achiziție buldoexcavator
pentru serviciul public de
gospodărie comunală din
comuna Poiana, jud. Galați
PNDR

4495/M_REG10159512020/
02.09.2020
(607221/
03.09.2020)
completări
M_REG10165272020/
08.09.2020

EXIM
BAN
K

EUR

-

-
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RON

13.400.000
trageri în:
2020:
4.500.000
2021:
6.100.000
2022:
2.500.000
2023:
300.000

148.647,81
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

40
luni

3 luni

116
luni

57
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
2,5%
com.acordare:
0,15% flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

o finanţare
rambursabilă directă:
UniCredit Bank:
4.000.000 euro,
investiții publice, 2007,
20 ani (3 ani grație)

ROBOR6M +
2,75%
NU
com. acordare:
0,75% flat

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

5

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA CIPRIAN
PORUMBESCU
JUDEŢUL SUCEAVA
Ciprian Porumbescu
nr. 202.
Tel./Fax:
0230 - 551 662
primariaciprian
porumbescusv@ yahoo.com
www.ciprian-porumbescu.ro

Înființare și dotare grădiniță cu
4 grupe, sat Ciprian
Porumbescu, com. Ciprian
Porumbescu, jud. Suceava
PNDR
Înființare și dotare grădiniță cu
4 grupe, sat Ciprian
Porumbescu, com. Ciprian
Porumbescu, jud. Suceava
PNDR (chelt. neeligibile)
Construire teren de sport
multifuncțional în comuna
Ciprian Porumbescu, jud.
Suceava PNDR
Construire teren de sport
multifuncțional în comuna
Ciprian Porumbescu, jud.
Suceava PNDR (chelt.
neeligibile)

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

RON

Rata dobânzii

Comisioane

-

408.465
trageri în
2020

UniCredit
Bank

-

43.339
trageri în
2020

-

24
luni

ROBOR3M + 2%

UniCredit
Bank

-

145.272
trageri în
2020

8 luni

1
lună

ROBOR3M + 2%

UniCredit
Bank

-

25.662
trageri în
2020

-

24
luni

ROBOR3M + 2%

UniCredit
Bank

4497/M_REG10165572020/
08.09.2020
(607374/
09.09.2020)

EUR

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

5 luni

1
lună

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR3M + 3%

o finanţare
rambursabilă directă:
ERSTE Group Bank
AG Vienna: 327.000
EUR, Proiect „Utilități și
mediu la standarde
europene” în jud.
Suceava, 2004, 25 ani
(5 ani grație)

35.014.921,81

trageri în:
2020:
13.977.801,06
TOTAL

-

2021:
12.811.963,77

2022:
6.213.193,95

2023:
2.011.963,03

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 intră sub incidenţa plafoanelor de trageri
aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr.
82/2020, cuprinse în Anexă.
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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, cu modificările din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA DUDEȘTII-VECHI
JUDEŢUL TIMIȘ
Com. Dudeștii
Vechi nr. 255, CP
307150.
Tel.: 0256 - 384104
Fax: 0256 - 384504
primaria@dudestiivechi.ro
www.dudestiivechi.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Demolare clădire
existentă și construire
grădiniță existentă cu 6
grupe program prelungit
și bucătărie proprie cu
regim de înălțime P+2E
în localitatea Dudeștii
Vechi
Construire dispensar
medical în localitatea
Dudeștii Vechi
Extindere și
modernizare sistem de
alimentare cu apă,
Comuna Dudeștii Vechi,
jud. Timiș
Proiect integrat privind
înființarea rețelei de
canalizare și a stației de
epurare în satele Pordeanu, Cheglevici și
Beba Veche; înființarea
și, respectiv,
modernizarea rețelei de
alimentare cu apă
potabilă în satele Pordeanu și Cheglevici;
modernizarea și dotarea
căminelor culturale din
satele - Pordeanu și

Data
depunerii
documentaţiei

4458/M_REG10076682020/
26.06.2020
(604919/
29.06.2020)
completări
M_REG1017165/
14.09.2020
(607507/
14.09.2020)

Finanţator
EUR

BCR

0,00

RON

5.245.184,
1
din care
300.000
pentru
proiect
FEN
trageri în
2020
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare
24
156
luni
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4,5%
com.acordare:
0,5% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.MFP: 2.532.500 lei,
proiecte OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
2.Porsche Leasing:
12.494,14 EUR,
achiziție autoturism,
2018, 3 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

2

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
CRAIOVA
JUDEŢUL DOLJ
Str. A. I. Cuza nr. 7.
Tel.: 0251 - 415177
Fax: 0251 - 415222
consiliulocal@
primariacraiova.ro
www.primaria
craiova.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Dudeștii Vechi;
înființarea și dotarea
centrului de asistență
după programul școlar,
de tip after school, în
Dudeștii Vechi,
înființarea și
modernizarea
infrastucturii rutiere din
comunele Beba Veche
și Dudeștii Vechi, jud.
Timiș PNDR beneficiarul fondurilor
externe nerambursabile
de la UE este ADI Beba
Veche - Dudeștii Vechi
(300.000 lei)
Amenajare clădire din
str. A.I. Cuza nr. 1
(7.804.925,23 EUR)
Reabilitare sediu
Primăria Municipiului
Craiova, str. A.I. Cuza
nr. 7 (50.327,31 EUR)
Măsuri de performanță
energetică pentru clădiri
aparținând de 6 unități
de învățământ din
Craiova (1.344.747,46
EUR)
suplimentare credit
BERD în valoare de
15.000.000 EUR

Data
depunerii
documentaţiei

4467/M_REG10104542020/
17.07.2020
(605537/
20.07.2020)
completări
606192/
06.08.2020,
M_REG10154892020/
27.08.2020

Finanţator
EUR

BERD

9.200.000
trageri în:
2021:
390.000
2022:
760.000
2023:
8.050.000

pagina 8 din 33

RON

0,00

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

9 luni

144
luni

Rata dobânzii

Comisioane

EURIBOR6M +
1,25%
com.inițial: 0,5%
din valoarea
împrumutului
com. și alte
cheltuieli aferente
contractului: 12.000
EUR
com.angajament:
0% pentru primele
90 de zile de la
semnarea acordului
de împrumut;
0,15% anual pentru
următoarele 12

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

4 finanţări
rambursabile:
1.BRD-GSG:
70.000.000 lei,
investiții publice,
2006, 20 ani (3 ani
graţie)
2.BEI: 18.451.303,26
EUR, subîmprumut ISPA , 2002, 22 ani (3
ani graţie)
3.HYPO NOE:
20.000.000 EUR,
proiecte FEN, 2010 și
2012, 21 ani (3 ani
grație)
4.BERD: 15.000.000

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

luni; 0,5% anual din
suma neutilizată în
perioada ulterioară
com.ramb.anticip.:
3% în primii 4 ani
de la data semnării
împrumutului; 2%
între al 4-lea și al 5lea an de la
semnarea
împrumutului; 1%
dacă plata se face
după cel de-al 5-lea
an de la semnarea
împrumutului

3

4

COMUNA
ARONEANU
JUDEȚUL IAȘI
Str. Aron Vodă,
nr.47, CP 707020
Tel/Fax:
0232 - 299 255
contact@comuna
aroneanu.ro
www.comuna
aroneanu.ro
COMUNA
CERNICA
JUDEȚUL ILFOV
Str. Traian nr. 10.

Achiziție microbuz
capacitate 19+1+1 locuri
leasing financiar

Modernizare parte
carosabilă intrarea
Liliacului, intrarea
Fâtânei, strada
Izvorului, strada Letea,
com. Cernica, jud. Ilfov
Amenajare șanțuri de

4478/M_REG10128452020/
05.08.2020
(606185/
06.08.2020)
completări
M_REG1017068/
14.09.2020
(607522/
14.09.2020)
4486/M_REG10137502020/
12.08.2020
(606464/
13.08.2020)
completări

Porsche
Leasing
România
IFN SA

BCR

6,79%

41.370,40
trageri în
2020

0,00

-

0,00

6.495.480,71

-

trageri în
2021
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60
luni

120
luni

com. analiză dosar:
150 euro

ROBOR6M + 2,35%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

EUR, investiții
publice, 2018, 15 ani
(3 ani grație)

o finanţare
rambursabilă
directă:
MFP: 1.645.000 lei,
investiții publice,
OUG 11/2018, 2018,
20 ani

5 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 3.903.745,27
lei, refin. dat. publică
locală, 2019, 10 ani
2.BCR:

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

5

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
POTLOGI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 63
Tel.: 0245 - 722401
Fax: 0245 - 722492
primariapotlogi@
yahoo.com
www.primaria
potlogi.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

pământ și acces pe
strada 2, sat
Bălăceanca, com.
Cernica, jud. Ilfov
Modernizarea strada
Inului, com. Cernica,
jud. Ilfov
Construire dispensar cu
regim de înălțime P+1E,
împrejmuire teren și
utilități, com. Cernica,
jud. Ilfov

M_REG10156362020/
28.08.2020

Construire sediu
administrativ al comunei
Potlogi

4488/M_REG10142792020/
17.08.2020
(606679/
17.08.2020)
completări
M_REG10154722020/
27.08.2020,
M_REG10159072020/
01.09.2020

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4,5%

BCR

0,00
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4.500.000
trageri în
2021

12
luni

168
luni

com.acordare:
0,5% flat
com.ramb.anticip.:
2% flat, în cazul
refin. de la alte
bănci

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

11.096.254,73 lei,
investiții publice,
2019, 10 ani (9 luni
grație)
3.RCI Leasing
România IFN SA:
16.421,82 EUR,
2019, 5 ani
4.RCI Leasing
România IFN SA:
10.243,70 EUR,
2017, 5 ani
5.RCI Leasing
România IFN SA:
15.445,69 EUR,
2016, 5 ani
3 finanţări
rambursabile
directe:
1.CEC Bank:
2.493.534 lei,
investiții publice,
2014, 11 ani (1 an
grație)
2.CEC Bank:
520.002,87 lei,
investiții publice,
2018, 10 ani (4 ani
grație)
3.CEC Bank:
1.083.925,10 lei,
investiții publice,
2019, 10 ani (2 ani
grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

6

7

8

Unitatea
administrativteritorială

ORAȘUL IERNUT
JUDEŢUL MUREȘ
Piața 1 Decembrie
1918 nr. 9, CP
545100.
Tel.: 0265 - 471410
Fax: 0265 - 471376
iernut@cjmureș.ro
www.primaria
iernut.ro

COMUNA
SUCEVIȚA
JUDEŢUL
SUCEAVA
Calea Movileștilor
nr. 153.
Tel.: 0230 - 417102
Fax: 0230 - 417030
primariasucevita@
yahoo.com
www.primaria
sucevita.ro
COMUNA
OȚELENI
JUDEŢUL IAȘI
Sat Oțeleni
Tel.: 0232 - 718027
Fax: 0232 - 718246
primariaoteleni@

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Modernizare drum
comunal DC 86 Iernut Sălcud, județul Mureș
Reabilitare rețea de
distribuție apă potabilă
și canalizare în cartierul
Mihai Eminescu Nou,
oraș Iernut, jud. Mureș

4490/M_REG10153402020/
26.08.2020
(607004/
27.08.2020)
completări
M_REG10160322020/
02.09.2020
(607224/
03.09.2020)

Modernizare
infrastructură rutieră în
comuna Sucevița, jud.
Suceava

4491/M_REG10152812020/
26.08.2020
(607005/
27.08.2020)
completări
M_REG10168242020/
10.09.2020
(607410/
10.09.2020)

Modernizare drumuri de
interes local în comuna
Oțeleni, jud. Iași

4492/M_REG10155942020/
28.08.2020
(607069/
31.08.2020)
completări

Finanţator
EUR

EXIM
BANK

0,00

EXIM
BANK

0,00

BCR

0,00

RON

8.000.000
trageri în:
2020:
2.600.000
2021:
5.400.000

1.500.000
trageri în
2020

2.400.000
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 2,25%
18
luni

126
luni

com. acordare:
0,25% flat

ROBOR6M + 3,5%
24
luni

156
luni

-

156
luni

com. acordare: 1%
flat

ROBOR6M + 5,25%
com. acordare:
0,5% flat
com.ramb.anticip.:
2% flat, în cazul
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Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.CEC Bank:
7.571.805,71 lei,
refinanțare datorie
publică locală, 2017,
12 ani
2.BCR: 2.648.335,47
lei, investiții publice,
2019, 12 ani (26 luni
grație)
2 finanţări ramb.
directe:
1.ERSTE Group
Bank AG Vienna:
526.000 EUR, Proiect
„Utilități și mediu la
standarde europene”
în jud. Suceava,
2004, 25 ani (5 ani
grație)
2.BCR: 1.451.314 lei,
investiții publice /
proiect FEN, 2010, 17
ani (2 ani grație)
NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

gmail.com,
oteleni.contab@
gmail.com
www.primaria
oteleni.ro

9

COMUNA
SÂNANDREI
JUDEŢUL TIMIȘ
Sânandrei, nr. 70,
CP 307375.
Tel.: 0256 - 383806
Fax: 0256 - 383500

Construire sală de sport
în localitatea Sânandrei,
jud. Timiș

office@primariasinandrei.ro
www.primariasinandrei.ro

TOTAL

Data
depunerii
documentaţiei

M_REG10167952020/
10.09.2020
(607411/
10.09.2020)
4493/M_REG10155402020/
28.08.2020
(607071/
31.08.2020)
completări
M_REG1017075/
14.09.2020
(607508/
14.09.2020)

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

refin. de la alte
bănci

ROBOR3M + 2,75%
UniCredit
Bank

0,00

4.350.000
trageri în
2021

9.241.370,
4
trageri în:
2020:
41.370,40
2021:
390.000
2022:
760.000
2023:
8.050.000

32.490.664,
81
din care
300.000
pentru
proiect FEN
trageri în:
2020:
11.745.184,1
din care
300.000
pentru
proiect FEN
2021:
20.745.480,
71

24
luni

V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
pagina 12 din 33

96
luni

com. acordare:
0,25% flat
com.ramb.anticip.:
1%

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank:
844.198,44 lei,
investiții publice,
2017, 4 ani (11 luni
grație)

1. JUDEȚUL ARAD
a) Prin Hotărârea CAÎL nr. 4670/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
10.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes județean, care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la
Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu Banca Comercială Româna SA, Contractul de credit nr.
187/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare, iar valoarea finală a finanțării rambursabile este de 8.421.052,66 lei.
Cu Notificarea nr. 17998/06.08.2020, modificată cu nr. 19948/01.09.2020, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Județean Arad nr. 232/24.07.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 92/30.04.2015 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de
investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 187/23.11.2015 și Contractul de
credit nr. 188/23.11.2015 încheiate între Banca Comercială Română SA și Județul Arad. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a
fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la Banca Comercială Română SA. Prin
urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Modernizare DJ 709 km 0+800;30+700 Arad-Pîncota și Reabilitare DJ 792C, km 0+000;21+000 și 26+000;36+300 Buteni-Pîncota”,
derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 1.000.000 lei și
• Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno-maghiară, derulat prin Programul INTERREG VA Ro-Hu
2014-2020, în valoare de 7.421.052,66 lei
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
b) Prin Hotărârea CAÎL nr. 4679/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.350.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes județean. În baza acestei hotărâri, Judeţul Arad a încheiat cu Banca
Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 188/03.12.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 17994/06.08.2020, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.
232/24.07.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 92/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 23.350.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes județean și
aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 187/23.11.2015 și Contractul de credit nr. 188/23.11.2015
încheiate între Banca Comercială Română SA și Județul Arad. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu județean a fost aprobată
modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la Banca Comercială Română SA. Prin urmare,
împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Modernizare DJ 709 km 33+700-39+200, Pâncota-Seleuș: 630.000 lei;
• Modernizare DJ 691 km 42+500-49+000 limită județ Timiș-DJ 682 (Neudorf): 2.168.000 lei;
• Modernizare DJ 709J km 84+600-91+700 Grăniceri-Pilu (DN 79A): 257.000 lei;
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• Reabilitare DJ 794 km 4+200-21+400 și km 23+100-25+800, DN 79-Mișca-Apateu-Berechiu: 3.295.000 lei;
• Reabilitare DJ 791 km 14+000-23+960 Sântana –Sintea Mică: 2.000.000 lei;
• Reabilitare DJ 708A km 32+100-41+100 Tauț-Târnova: 2.000.000 lei;
• Modernizare DJ 708 km 40+850-41+750 Gurahonț: 2.000.000 lei;
• Modernizare DJ 708 km 44+400...66+600 Gurahonț-Buteni: 1.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
c) Prin Hotărârea CAÎL nr. 4671/11.11.2015 a fost avizată contractarea de către Judeţul Arad a unei finanţări rambursabile, în valoare de
27.600.000 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru realizarea unor investiţii publice de interes județean, care beneficiază de
finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Județul Arad a încheiat cu Banca Comercială Română
SA, Contractul de credit nr. 189/23.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 18801/06.08.2020, Județul Arad aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.
231/24.07.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 91/30.04.2015 privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 32.280.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru finanțarea unor
obiective de investiții de interes județean și aprobarea prelungirii perioadei de tragere prevăzută în Contractul de credit nr. 189/23.11.2015
încheiat între Banca Comercială Română SA și Județul Arad. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru refinanțare datorie publică locală ce
decurge din creditul contractat de la CEC Bank SA în anul 2013, în valoare de 6.662.069,32 lei, și pentru realizarea următoarelor obiective de
investiții:
• Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Arad, derulat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, în valoare de
10.684.816,60 lei;
• Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno-maghiară, derulat prin Programul INTERREG VA Ro-Hu
2014-2020, în valoare de 10.253.114,08 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5695/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărași a unei finanţări rambursabile, în valoare de
41.572.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza avizului CAÎL a fost semnat contractul de credit nr.
RQ19051372991471/03.05.2019 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 30153/12.08.2020, cu completările ulterioare, Municipiul Călărași aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului
Local (HCL) nr. 123/30.07.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr. 134/2018. Conform celor
precizate în textul notificării, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCL nr. 123/30.07.2020 se folosesc și alte resurse
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financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se suprapun în cazul niciunuia dintre obiectivele de
investiții. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
• Modernizare străzi în Cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călărași Lot 2 - Proiectare și execuție: 200.000 lei;
• Proiect tehnic + Execuție rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni, Municipiul Călărași: 2.000.000 lei;
• Proiect tehnic + execuție Modernizare străzi cartier Măgureni: 50.000 lei;
• Reparații strada Pevna, strada Rahova, strada Viitor, Municipiul Călărași: 100.000 lei;
• Documentație și execuție Amenajare peisagistică și modernizare B-dul N.Titulescu între str.Cornișei și str.Locomotivei: 4.653.935,72 lei;
• Proiectare și execuție reabilitare și modernizare strada Grivița: 10.284.523,06 lei;
• Execuție Rețea canalizare pluvială strada Locomotivei: 2.230.747,53 lei;
• Modernizare Bazar Big din Municipiul Călărași - proiectare și execuție: 1.000.000 lei;
• Reabilitare clădire hala piața agro-alimentară (hală legume-fructe) din Municipiul Călărași: 828.157,80 lei;
• Lucrări de amenajare Piața Unirii (Piața Centrală) din Municipiul Călărași: 2.211.550 lei;
• Canalizare pluvială strada Năvodari, tronson Prelungirea Luceafărului - strada Victoriei, din Municipiul Călărași: 175.662 lei;
• Construire Grădiniță cu 8 grupe: 900.000 lei;
• Reparații capitale străzi în Municipiul Călărași - LOT 1: 2.067.752,40 lei;
• Rețea alimentare cu apă și canalizare pluvială strada Pescăruș, tronson cuprins între strada Panduri și strada General Constantin
Pantazzi: 1.334.185,85 lei;
• Modernizare străzi în cartierul Mircea Vodă, Municipiul Călărași - LOT 1: 1.422.591,64 lei;
• Documentație tehnică - execuție strada Mihail Kogălniceanu și Bulevardul 1 Mai, Municipiul Călărași: 200.000 lei;
• Dezvoltare patrimoniu cultural prin restaurarea monumentului Poșta Veche din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020:
1.112.894 lei;
• Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin POPAM 20142020: 900.000 lei;
• Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență, proiect finanțat prin Programul
INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020: 2.100.000 lei;
• Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020: 500.000 lei;
• Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020: 1.000.000 lei;
• Reabilitarea termică a Liceului teoretic Mihai Eminescu Călărași, proiect finanțat prin POR 2014-2020: 800.000 lei;
• Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada, proiect finanțat prin POR 2014-2020: 500.000 lei;
• Modernizare Centru comunitar existent și amenajare zone adiacente (Oborul Nou), proiect finanțat prin POR 2014-2020: 500.000 lei;
• Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Municipiului Călărași: 800.000 lei;
• Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra, proiect finanțat prin Programul
INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020: 200.000 lei;
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Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local: 200.000
lei;
• Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a
municipiului: 100.000 lei;
• Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent
de management al traficului și monitorizare video bazat pe instrumente inovative și eficiente: 100.000 lei;
• Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport:
400.000 lei;
• Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente
automatizate de biciclete în municipiul Călărași: 200.000 lei;
• Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal inter modal de transport în zona de vest (SIDERCA) a
Municipiului Călărași: 200.000 lei;
• Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în Municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de
biciclete: 600.000 lei;
• Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și
recreative: 600.000 lei;
• Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călărași: 600.000 lei;
• Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la nivelul administrației publice a Municipiului
Călărași: 500.000 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Călărași a prezentat:
- HCL nr. 123/30.07.2020 pentru modificarea și completarea HCL nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local;
- HCL nr. 54/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații str. Pevna, str. Rahova, str. Viitor,
Municipiul Călărași”;
- Contract de finanțare nr. 4957/02.12.2019, POR 2014-2020 proiect „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Călărași prin modernizarea
infrastructurii căilor de rulare a transportului”;
- HCL nr. 129/25.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local” finanțat din
POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile
și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- HCL nr. 185/19.12.2019 pentru modificarea HCL nr. 129/25.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației
tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor
de rulare a transportului public local” finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
•
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investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea
emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5032/19.12.2019, POR 2014-2020 proiect „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui
spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”;
- HCL nr. 12/30.01.2020 pentru modificarea HCL nr. 125/10.09.2019 privind aprobarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul
Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară
4:Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiție 4e: Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă;
- HCL nr. 128/25.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călărași prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală a municipiului”,
finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii
scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5007/23.12.2019 POR 2014-2020 proiect „Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și
creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente
inovative și eficiente”;
- HCL nr. 238/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul DALI întocmită pentru proiectul
„Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Călărași și creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de
management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 –
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante
pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de
mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5136/24.02.2020 POR 2014-2020 proiect „Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public în
municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport”;
- HCL nr. 36/20.03.2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate întocmit pentru proiectul cu titlul „Creșterea atractivității, siguranței și
eficienței transportului public în municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4
– Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate
tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare
relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă;
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- Contract de finanțare nr. 5367/30.04.2020 POR 2014-2020 proiect „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem
integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”;
- HCL nr. 35/20.03.2019 privind aprobarea Studiului de Oportunitate întocmit pentru proiectul „Sporirea gradului de mobilitate al populației prin
introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, finanțat
din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință
de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5526/18.05.2020 POR 2014-2020 proiect „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal
intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”;
- HCL nr. 43/23.03.2020 pentru modificarea HCL nr. 233/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice
la stadiul SF întocmită pentru proiectul cu titlul: „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de
transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- HCL nr. 33/18.02.2020 pentru modificarea HCL nr. 42/20.03.2019 privind modificarea HCL nr. 233/19.12.2018 privind aprobarea proiectului și
a cheltuielilor legate de proiectul „Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona
de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași”;
- HCL nr. 233/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul SF întocmită pentru proiectul
„Reducerea emisiilor de CO2 în zona urbană prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului
Călărași”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor
strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5696/21.07.2020 POR 2014-2020 proiect „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a
intermodalității în Municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete”;
- HCL nr. 39/23.03.2020 pentru modificarea HCL nr. 234/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice
la stadiul SF întocmită pentru proiectul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în Municipiul Călărași prin
amenajarea unei rețele de piste de biciclete”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea
de investiție 4e – Promovarea unor strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane,
inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- HCL nr. 234/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul SF întocmită pentru proiectul
„Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în Municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de
biciclete”, finanțat din POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4e – Promovarea unor
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strategii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane
multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4.1.-Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
- Contract de finanțare nr. 5238/06.04.2020 POR 2014-2020 proiect „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea
bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative”;
- HCL nr. 235/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documentației tehnice la stadiul Studiu de Fezabilitate întocmită
pentru proiectul „Regenerarea fizică a zonei defavorizate Cărămidari prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale
și recreative, propus pentru finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3:
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3-Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale;
- Contract de finanțare nr. 5619/09.07.2020 POR 2014-2020 proiect „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim
Ivireanul Călărași”;
- HCL nr. 10/30.01.2020 pentru modificarea HCL nr. 120/28.06.2018 privind modificarea HCL nr. 147/03.10.2017 privind aprobarea
documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a Căminului
pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călărași”;
- HCL nr. 120/28.06.2018 pentru modificarea HCL nr. 147/03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul
Călărași”;
- HCL nr. 147/03.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul
proiectului „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antim Ivireanul Călărași”;
- Contract de finanțare nr. 486/18.05.2020 POCA proiect „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni
la nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”;
- HCL nr. 15/30.01.2020 privind aprobarea proiectului „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri simplificate pentru cetățeni la
nivelul administrației publice a Municipiului Călărași”;
- Dispoziția nr. 335/10.03.2020 privind delegarea atribuțiilor Primarului, administratorului public, dl. Valentin Deculescu.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
3. MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5065/11.04.2017 a fost avizată contractarea de către Municipiul Turda a unei finanţări rambursabile, în valoare de
62.567.074 lei, pentru refinanțare datorie publică locală și realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul
Turda a încheiat cu Eximbank SA, Contractul de credit nr. 11-ACJ/13.04.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 16925/20.08.2020, Municipiul Turda aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/25.06.2020
privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/30.09.2019 de asigurare a finanțării proiectelor de investiții de interes
local - până la 20.000.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat de la
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Eximbank SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru refinanțare datorie publică locală în valoare totală de 42.104.024,05 lei, decurgând
din Contractul de credit nr. RQ12014467532578/17.04.2012, încheiat cu CEC BANK SA și Creditul nr. 100.698/09.12.2008, încheiat cu DEXIA
CREDIT LOCAL și pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanțat din alte surse”, în
valoare de 1.650.000 lei;
• „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda - lot finanțat din creditul intern și alte surse”, în valoare de 7.335.000 lei;
• „Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor: Str. Basarabiei, Str. Bucovinei, Str. Nicolae Iorga și Str. Andrei Mureșanu din
Municipiul Turda”, în valoare de 28.320 lei;
• Reabilitare și modernizare infrastructură urbană în municipiul Turda - Cartier Oprișani 3A și 3B, în valoare de 4.306.680 lei;
• Reabilitare și modernizare infrastructură urbană în municipiul Turda - Cartier Oprișani - zonele 2; 4, 4A și 4B Cartier Centru, Turda
Nouă Nord și Sud, Cartier Poiana și alte străzi din Municipiul Turda, în valoare de 6.680.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5712/02.04.2019 a 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. 20-65458-PDV/02.09.2020, completată cu nr. 20-68024-PDV/10.09.2020, Municipiul Deva aduce la cunoștința CAÎL
adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 346/31.08.2020 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 urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva: 155.580 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Clădire IPH din municipiul Deva: 245.000 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva: 478.280 lei;
• Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva: 6.950.000 lei;
• Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva: 14.385.890,06 lei;
• Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva: 503.590 lei;
• Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva: 241.420 lei;
• Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei: 395.240 lei;
• Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal: 2.170.000 lei;
• Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm: 3.746.530 lei;
• Introducere gaz metan Bârcea Mică: 1.702.000 lei;
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Amenajare teren de sport la Casa Maghiară: 369.900 lei;
Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur: 383.960 lei;
Casă mortuară Bârcea Mică: 547.950 lei;
Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva: 547.530 lei;
Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva: 328.580 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva: 390.710 lei;
Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva: 221.050 lei;
Modernizare strada Dricuri, sat Cristur: 540.020 lei;
Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur: 639.270 lei;
Modernizare strada Coziei: 1.808.380 lei;
Rețea structurată: 191.750 lei;
Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020: 24.500 lei;
Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020: 50.000 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 30.000 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 182.590 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 – B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 97.000 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 20.300 lei,
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 30.000 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60 - Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 68.000 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 100.500 lei;
Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D - Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020: 83.500 lei;
Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 50.000 lei;
Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 803.000 lei;
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Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020: 174.999,94 lei;
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: 407.000 lei;
Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional
2014-2020: 25.100 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm: 167.790 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII: 399.550 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr. II Deva: 348.970 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva: 497.660 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI: 1.350.860 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Primăria municipiului Deva: 499.210 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”-Deva, clădirea de pe str. M.
Kogălniceanu nr.14: 528.720 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Emanuel”-Deva: 220.040 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Parohia Deva X, din municipiul Deva:
173.450 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, din municipiul Deva (pentru construcția
din Deva, Aleea Poiana Narciselor nr.8, data în folosință Bisericii Creștine Baptiste Maghiare-Deva): 208.490 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”-Parohia Deva III: 355.760 lei;
Amenajare trotuare strada Bucovinei-Sat Cristur, municipiul Deva: 400.000 lei;
Amenajare parcare pe Bulevardul Decebal-zona Palat Administrativ, municipiul Deva: 541.430 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică nr.1 Deva: 329.630 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică Cristur: 189.750 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Bârcea Mică: 123.500 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Ier. Nicolae”-Parohia Cristur: 178.090 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Archia: 123.620 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Muntele Sionului” din municipiul Deva: 176.230 lei;
Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostal „Batenia” din municipiul Deva: 271.520 lei;
Amenajare parcare tip „SMART PARKING”, strada Carpați (zona policlinica veche) din municipiul Deva: 500.000 lei;
Treceri de pietoni inteligente în municipiul Deva, Bdul Decebal, str. Mărăști, str. Carpați, Bdul Dacia, Bdul M. Kogălniceanu, Bdul
22 Decembrie, Bdul 1 Decembrie 1918, str. Bejan, str. Mihai Eminescu, Bdul Nicolae Bălcescu, str. Minerului, Bdul Iuliu Maniu-18
treceri de pietoni: 539.850 lei;
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Achiziționare imobile teren intravilan înscrise în C.F. nr.73893, nr. Cadastral 73893 și C.F. nr.66011, nr. Cadastral 5630, ambele
situate în intravilanul localității Sântuhalm, județul Hunedoara (pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare sens giratoriu
în Sântuhalm, municipiul Deva, județul Hunedoara): 230.140 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Colegiul Național Decebal, din municipiul Deva, Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 22:
449.930 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Teoretic „Teglas Gabor” din municipiul Deva, Aleea Anemonelor, nr.57A
(fațada la strada Mihai Eminescu): 150.460 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”-clădire Școala Generală nr.6din municipiul Deva, str. Bejan nr.8: 516.950 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul Tehnic Transilvania – clădire Școala generală nr.3 din municipiul Deva, Bdul Dacia nr.8: 371.250 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de inters public- Liceul de Arte „Sigismund Toduță” - clădire Școala generală nr.2 din municipiul
Deva, str. Avram Iancu nr.21: 182.850 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Liceul de Arte „Sigismund Toduță” din municipiul Deva, str. Ciprian Porumbescu,
nr.1: 160.250 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Liceul cu program sportiv „Cetate” din municipiul Deva, str. Axinte Sever nr.3:
195.040 lei;
• Modernizare strada Hortensiei din municipiul Deva: 55.000 lei;
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public pentru două locașuri de cult: abaiserica Reformată din Bârcea Mică și Biserica
Reformată din Cristur: 224.890 lei;
• Extindere iluminat public: 250.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
•

5. MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEȚUL SUCEAVA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5706/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Municipiul Fălticeni a unei finanțări rambursabile, în valoare de
10.949.173 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local, printre care și unele care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Cu Notificarea nr. 17600/28.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Fălticeni aduce la cunoștința CAÎL că în urma
prioritizării investițiilor municipiului, Consiliul Local a decis, prin Hotărârea nr. 138/27.08.2020 privind modificarea și completarea prevederilor
Hotărârii Consiliului Local nr. 59/27.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare maximă de 10.949.173
lei și aprobarea garantării creditului din venituri proprii, să modifice anexele la HCL nr. 59/2018. Modificările constau în reducerea sumelor
alocate din împrumut pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în eliminarea
din lista de investiții a unuia dintre obiective, adăugarea altor două investiții și redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora. În
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urma Notificării sus-menționate, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul în valoare de 10.949.173 lei, contractat în baza Hotărârii
CAÎL nr. 5706/02.04.2019, este următoarea:
• Reabilitare termică cantină Colegiul Național Nicu Gane: 805.432,47 lei;
• Reabilitare termică a internatului (cămin C2) Colegiul Tehnic Mihai Băcescu: 403.880,47 lei;
• Reabilitare termică Școala Gimnazială Ion Ciurea: 1.370.089,99 lei;
• Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava: 197.730 lei;
• Modernizare arhitecturală și peisagistică a obiectivului Piața Civică Nada Florilor: 1.914.819 lei;
• Construire cantină Școala Gimnazială Ion Irimescu str. Nicolae Beldiceanu nr. 23: 634.684,15 lei;
• Asfaltare strada Vasile Ciurea: 1.408.046 lei;
• Sistematizare verticală Spitalul Municipal Fălticeni, str. Cuza Vodă nr. 1: 178.443.30 lei;
• Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Ion Irimescu str. N. Beldiceanu nr. 23: 1.259.300 lei;
• Achiziționarea aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului de investiție „Noul Spital Municipal Fălticeni”: 2.776.747,62 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
6. COMUNA BASCOV, JUDEȚUL ARGEȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5748/13.05.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Bascov a unei finanţări rambursabile, în valoare de
12.500.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Bascov a încheiat cu Banca
Comercială Română SA, Contractul de credit nr. 20190624070/24.06.2019.
Cu Notificarea nr. 17275/01.09.2020, Comuna Bascov aduce la cunoştinţa CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr.
74/27.08.2020 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local nr. 40/28.03.2019 cu privire la contractarea și/sau garantarea unui credit
intern rambursabil de către Comuna Bascov în valoare de 12.500.000 lei, pentru realizarea investițiilor publice: „Reabilitarea și modernizarea
drumului comunal DC 173 Mica-Brăileni și toate străzile aferente drumului, respectiv: Amurgului, Rozelor, Unității, Gloriei, Bădețenilor,
Nectarului, Narciselor și Magnoliei în Comuna Bascov, județul Argeș” și „Reabilitare și modernizare drum comunal: Glâmboc Vale-Glâmboc
Deal, str. Rogojina în Comuna Bascov, județul Argeș”. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei
obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la Banca Comercială Română SA. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Reabilitare și modernizare drum comunal: Glâmboc Vale-Glâmboc Deal, str. Rogojina în Comuna Bascov, județul Argeș: 5.782.149 lei;
• Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC 173 Mica-Brăileni și toate străzile aferente drumului, respectiv: Amurgului, Rozelor,
Unității, Gloriei, Bădețenilor, Nectarului, Narciselor și Magnoliei în Comuna Bascov, județul Argeș: 4.446.286 lei;
• Modernizarea străzilor: Rotăreasa, Bisericii, Prelungirea Micșunele, Școlii, Gârlei, Zăvoiului, Livezilor, Zorilor, Fundătura Micșunele,
Lăbușești, Rotărești-Foraj, Nufărului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului în comuna
Bascov, județul Argeș: 1.471.565 lei;
• Modernizarea străzilor Măceșului și Azurului în comuna Bascov, județul Argeș: 800.000 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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7. COMUNA LIMANU, JUDEȚUL CONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5408/08.08.2018 a fost avizată contractarea de către Comuna Limanu a unei finanţări rambursabile, în valoare de
15.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Limanu a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit nr. RQ18066846941672/ 28.08.2018, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 11797/19.08.2020, completată cu nr. 13584/14.09.2020, Comuna Limanu aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 111/17.08.2020 privind aprobarea modificării listei cu obiectivele de investiții și valorile acestora finanțate prin împrumutul
contractat. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul
contractat de la CEC Bank SA, prin introducerea la finanțare a două noi obiective și redistribuirea sumelor pentru celelalte obiective prin
diminuarea sumelor alocate proiectelor de investiții care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Prin
urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Renovare, modernizare și dotare Cămin cultural, localitatea 2 Mai, jud. Constanța, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
1.121.883 lei;
• Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, jud. Constanța, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
1.823.506 lei;
• Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Limanu: 2.302.809 lei;
• Înființare capelă mortuară, localitatea 2 Mai, comuna Limanu, jud. Constanța: 1.426.522 lei;
• Înființare sală de sport Școala gimnazială 2 Mai: 1.700.074 lei;
• Înființare bază sportivă și de agrement, localitatea 2 Mai: 96.000 lei;
• Modernizarea străzii Falezei din 2 Mai, comuna Limanu: 572.428 lei;
• Înființare dispensar Limanu: 1.915.157 lei;
• Amenajare sistem de dirijare a apelor pluviale, construire rigole și asfaltare zona I Limanu, localitatea Limanu, județul Constanța: 820.000
lei;
• Amenajare strada Gheorghe Bunoiu și înființare refugii, parcare/spații verzi pe strada Mihail Kogălniceanu în localitatea 2 Mai, comuna
Limanu, județul Constanța: 589.221 lei;
• Asfaltare strada Morii comuna Limanu, localitatea Limanu, județul Constanța: 1.152.100 lei;
• Modernizare strada Vasile Alecsandri, localitatea Limanu comuna Limanu, județul Constanța: 1.480.300 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Limanu a prezentat următoarele documente:
• proiectul de act adițional nr. 2 la Contractul de credit nr. RQ18066846941672/28.08.2018, încheiat cu CEC Bank SA;
• Situaţia privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Comunei Limanu, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.
9/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
• Situaţia serviciului datoriei publice locale a Comunei Limanu, întocmită în conformitate cu prevederile HG nr.9/2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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8. COMUNA PĂNET, JUDEȚUL MUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5988/09.12.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Pănet a unei finanțări rambursabile, în valoare de
7.000.000 lei, din care suma de 6.000.000 Iei pentru implementarea următoarelor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile
de la Uniunea Europeană:
• „Modernizarea și dotarea a trei cămine culturale în Comuna Pănet (loc. Berghia, Hărțău și Sîntioana de Mureș), Județul Mureș”, derulat
prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală;
• „Reabilitarea Școlii din Sîntioana de Mureș, Comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței energetice”, derulat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020;
• „Construirea unei creșe în Comuna Pănet, Județul Mureș”, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
iar suma de 1.000.000 lei pentru realizarea altor investiții publice de interes local, respectiv pentru proiectul „Modernizare infrastructură rutieră
în Comuna Pănet, Județul Mureș”, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.
În baza hotărârii CAÎL sus-menționate, Comuna Pănet a încheiat cu UniCredit Bank SA, Contractul de credit de investiții nr.
GRIM/171773/16.12.2019.
Prin Hotărârea CAÎL nr. 6118/16.04.2020 a fost autorizată efectuarea, în anul 2020, a tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de
7.000.000 lei.
Cu Notificarea nr. 5371/11.08.2020, cu modificările și completările ulterioare, Comuna Pănet aduce la cunoștința CAÎL redistribuirea sumelor
între obiectivele de investiții aprobate inițial, prin diminuarea valorii din împrumutul autorizat, destinată asigurării cofinanțării proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, de la 6.000.000 lei la 4.850.000 lei, și majorarea valorii din
finanțarea rambursabilă care intră sub incidența plafonului de trageri, alocată pentru obiectivul „Modernizare infrastructură rutieră în Comuna
Pănet, Județul Mureș”, de la 1.000.000 lei la 2.150.000 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
În sprijinul Notificării transmise, Comuna Pănet a prezentat:
• Anexa 3 – Centralizator obiective de investiții;
• Anexa 1.3 – Calculul gradului de îndatorare a bugetului local al Comunei Pănet;
• Anexa 1.4 – Situația privind serviciul datoriei publice locale;
• Contul de execuție a bugetului local – Venituri, aferent anilor 2017, 2018, 2019;
• proiectul de Act adițional la Contractul de credit nr. GRIM/171773/16.12.2019;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pănet nr. 41/23.10.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în
valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană și/sau alte obiective de investiții publice de interes local;
• Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pănet nr. 45/27.11.2019 privind actualizarea valorii lucrărilor aferente proiectului „Modernizarea și
dotarea a trei cămine culturale în Comuna Pănet (loc. Berghia, Hărțău și Sîntioana de Mureș), Județul Mureș”;
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•

•
•

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pănet nr. 42/14.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect Tehnic)
și a indicatorilor tehnico-economici, proiect „Reabilitarea școlii din Sîntioana de Mureș, Comuna Pănet, în vederea creșterii eficienței
energetice” Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B, Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pănet nr. 10/18.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici, faza Proiect Tehnic (PT) pentru proiectul „Construirea unei creșe în Comuna Pănet, Județul Mureș”;
Hotărârea Consiliului Local nr. 37/23.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Pănet, jud.Mureș” precum și aprobarea modificării prin act adițional al Contractului de
lucrări nr. 8033/27.12.2018 încheiat cu Geiger Transilvania SRL.
9. COMUNA VETIȘ, JUDEȚUL SATU MARE

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5767/12.06.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Vetiș a unei finanțări rambursabile, în valoare de
7.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local. În baza avizului CAÎL, Comuna Vetiș a semnat cu CEC Bank SA
contractul de credit nr. RQ19064498001748/19.07.2019.
Cu Notificarea nr. 6296/01.09.2020, Comuna Vetiș aduce la cunoștința CAÎL că în urma prioritizării investițiilor comunei, Consiliul Local a
decis, prin Hotărârea nr. 23/22.07.2020 privind aprobarea modificării anexei contractului de credit cu CEC Bank și rectificarea bugetului
propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2020, să modifice lista investițiilor publice pentru a căror finanțare a fost contractat împrumutul susmenționat. Modificările constau în reducerea sumelor alocate din împrumut pentru cele două obiective de investiții aflate în lista inițială,
introducerea a două obiective noi și redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora. În urma Notificării sus-menționate, lista
obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul în valoare de 7.000.000 lei, contractat în baza Hotărârii CAÎL nr. 5767/12.06.2019, este
următoarea:
• Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare – lot 2 (străzile Nouă, Cireșului și Fagului din Vetiș):
2.073.842 lei;
• Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare – lot 11 (străzile Boghiș, Salcâmilor, Petὄfi Sándor,
Stejarului, Principală și str. Mare din Oar): 3.126.935 lei;
• Decolmatarea șanțurilor marginale și refacerea podețelor din comuna Vetiș (Str. Principală și str. Csengeri): 850.000 lei;
• Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare: 949.223 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
10. SECTOR 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
a) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5794/17.07.2019 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanţări
rambursabile, în valoare de 14.029.535 euro, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, de la Banca Europeană de Investiții.
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Cu Notificarea nr. 53653/13.08.2020, completată cu nr. 56095/24.08.2020, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 102/06.08.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4
nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro,
sau echivalentul în lei pentru perioada de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau
cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și
completările ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin
introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de investiții și redistribuirea sumelor alocate altor obiective de investiții. Prin urmare, împrumutul va
fi utilizat pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:
1
Bloc III/VII, Str. Luică, nr. 45
2
Bloc G6, Str. Olteniței, nr. 77
3
Bloc G7 Turn, Str. Olteniței, nr. 79
4
Bloc 30, sc. 1, 2, Str. Tohani, nr. 1
5
Bloc S1, Str. Turnu Măgurele, nr. 19
6
Bloc R18, Str. Emil Racovița, nr. 2
7
Bloc 34-35, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 130-132
8
Bloc B5, sc. 1-4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 14
9
Bloc 27, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 81
10 Bloc II-34, Bd. Alexandru Obregia, nr. 38A
11
Bloc I2A sc. 1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A
12 Bloc I2B sc. 1, 2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A
13 Bloc 12, Șos. Olteniței, nr. 83
14 Bloc 62 Bis, Str. Izvorul Oltului, nr. 1
15 Bloc 152, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 2
16 Bloc 67, Str. Argeșelul, nr. 12
17 Bloc B21, Str. Moldoveni, nr. 5
18 Bloc F15, sc. 2, Str. Dorohoi, nr. 16
19 Bloc 10D, Calea Văcărești, nr. 336
20 Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului, nr. 4
21 Bloc 35, sc. A,C, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 6
22 Bloc 5E, Șos Olteniței, nr. 38
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23
24
25

Bloc 19, sc. A, Bd. Tineretului, nr. 29
Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17
Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Bloc D24, Str. Izvorul Trotușului, nr. 1
Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Șincai, nr. 2
Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30
Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30
Bloc 25, Str. Nițu Vasile, nr. 66
Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300
Bloc 4, sc. 1, Str. Gheorghe Șincai, nr. 2
Bloc 22, sc. 4, Str. Viorele, nr. 4
Bloc 6A, sc. C, D, E, Șos. Olteniței, nr. 40-44
Bloc 25, Str. Vișana, nr. 2
Bloc 11, sc. 1,2,3,4, Str. Nițu Vasile, nr. 60
Bloc E3, sc. 2, Str. Vatra Dornei, nr. 6
Bloc 11, Aleea Cricovul Sărat, nr. 7, sc. 1-4
Bloc B14, Str. Grădiștea, nr. 14
Bloc E1, Aleea Terasei, nr. 2
Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11
Bloc D2, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 11
Bloc E14, Aleea Covasna, nr. 4
Bloc A4, Str. Argeșelu, nr. 3
Bloc 17, Aleea Cricovul Dulce, nr. 7
Bloc D10, Aleea Țebea, nr. 4
Bloc 18, Str. Pridvorului, nr. 23
Bloc B15, sc. 3, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 11
Bloc 13 Bis, sc. 1, Șos. Olteniței, nr. 228
Bloc A2, Bd. Libertății, nr. 3
Bloc 8A, sc. 1-3, Str. Radului, nr. 2
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Bloc 4, sc. 1-4, Șos. Olteniței, nr. 69
Bloc 9, sc. A, Str. Democrației, nr. 6
Bloc 5, sc. 1, Șos. Olteniței, nr. 140
Bloc 7, Str. Democrației, nr. 2
Bloc E2, Aleea Terasei, nr. 4
Bloc U3, Str. Emil Racoviță, nr. 20
Bloc 49, Str. Reșita, nr. 17
Bloc A6, Str. Reșita, nr. 10
Bloc 6, Șos. Olteniței, nr. 224
Bloc 3, sc, 1-5, Șos. Olteniței, nr. 162
Bloc F, Șos. Giurgiului, nr. 79-101
Bloc K, Șos. Giurgiului, nr. 63-65
Bloc 28, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 73-79
Bloc 29, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 65-71
Bloc 30, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 57-63
Bloc 30, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 128
Bloc 9, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 122
Bloc V7, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 117
Bloc V6, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 113
Bloc V4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 107
Bloc V3, Bd. Constantin Brâncoveanuu, nr. 105
Bloc E13, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 103
Bloc C4B, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 101
Bloc B16, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 13
Bloc B14, sc. 1-5, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 9
Bloc B1, sc. 1-4, Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 6
Bloc 4, sc. 1-2, Șos. Berceni, nr. 11 / Str. Parincea, nr. 6
Bloc 27, Șos. Berceni, nr. 19
Bloc 17, sc. A-B, Șos. Berceni, nr. 17
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Bloc 9, Șos. Berceni, nr. 13
Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5-7
Bloc R15, Bd. Alexandru Obregia, nr. 44
Bloc R9, Bd. Alexandru Obregia, nr. 42
Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 36
Bloc 69, Str. Straja, nr. 7
Bloc 50, sc. 1-2, Str. Reșita, nr. 21
Bloc R6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 34
Bloc R13, Bd. Alexandru Obregia, nr. 28
Bloc R3, Bd. Alexandru Obregia, nr. 26
Bloc M5, Bd. Alexandru Obregia, nr. 17
Bloc 160, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 18
Bloc 51, Str. Reșita, nr. 25-27
Bloc D23, Str. Izvorul Mureșului, nr. 3
Bloc M6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 19
Bloc M8, Bd. Alexandru Obregia, nr. 23
Bloc 127, Str. Berceni, nr. 47
Bloc 5, Șos. Giurgiului, nr. 122
Bloc 2, Șos. Olteniței, nr. 55
Bloc A1, Aleea Reșita D, nr. 8
Bloc 47, Str. Râul Soimului, nr. 4
Bloc 44, Str. Tătulești, nr. 3
Bloc D8, Str. Izvorul Trotușului, nr. 2
Bloc 18, Drumul Găzarului, nr. 18-20
Bloc EF24, Str. Dorohoi, nr. 10
Bloc 66, Str. Straja, nr. 13
Bloc 37, Str. Husi, nr. 9
Bloc 161, Aleea Serj. Mj. Emil Holut, nr. 4
Bloc 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 4
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Bloc I66, Aleea Ciceu, nr. 1
Bloc R10, sc. 3-4, Aleea Ciceu, nr. 8-10
Bloc E14, sc. 1, Aleea Ciceu, nr. 11
Bloc 75, sc. A+C, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3
Bloc 88, Str. V. V. Stanciu, nr. 7
Bloc 33, sc. 1-2, Str. Uioara, nr. 14
Bloc B21, sc. 1, Str. Pomârla, nr. 3
Bloc 11, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 11
Bloc 22, Drumul Găzarului, nr. 22
Bloc B35, sc. 3, Str. Huși, nr. 4
Bloc S14, Str. Izvorul Rece, nr. 3
Bloc M2D9/1, Str. Moldovița, nr. 16
Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe
„Bagdasar-Arseni”
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
b) Prin Hotărârile CAÎL nr. 5595/07.12.2018 și nr. 5682/06.03.2019 a fost avizată contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a
unei finanţări rambursabile, în valoare totală de 170.764.771,07 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, care beneficiază de
finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestor hotărâri, Sectorul 4 al Municipiului București a încheiat cu BCR
SA, Contractul de credit nr. 201812140229/17.12.2018, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr. 53649/13.08.2020, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului
Local Sector 4 nr. 100/06.08.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 213/2018 privind aprobarea contractării
unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 268.034.074,41 lei în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor
care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin adoptarea
acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții prin introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de
investiții și redistribuirea sumelor alocate altor obiective de investiții. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea următoarelor
obiective de investiții derulate prin Programul Operațional Regional:
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1;
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2;
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3;
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4;
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 5;
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• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6;
• Creșterea performanței energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8;
• Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Miron Nicolescu din bd. Metalurgiei nr. 89;
• Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr. 190, str. Nițu Vasile nr. 16;
• Lucrări de construcții grădiniță în incinta Școlii Gimnaziale nr. 190.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
VI. Prezentarea opiniilor juridice cu privire la demersurile CAÎL în legătură cu situația sesizată de Instituția Prefectului Județului
Galați
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