
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 15 noiembrie 2017, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2017 – 2019:

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2017, în anul 2017, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale,  precum  şi  cele  privind  tragerile  din  finanţările  rambursabile  contractate  sau  care  urmează  a  fi  contractate  de  către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2016 privind aprobarea
limitelor  anuale,  aferente  anilor  2017  -  2019,  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 2017, 2018 și 2019. În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de
CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2017 –
2019:

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)

2017 1.200,00     827,69 372,31 1.200,00    1.111,76       88,24     92,65 354,91 354,89 435,81

2018 1.200,00 1.200,00    1.199,97          0,029       99,998 168,20

2019 1.200,00 1.200,00         33,90  1.166,10       2,83     0,00

NOTĂ: 
1) limite aprobate prin Legea nr. 5/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 884/2016; 
2) echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA se calculează pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor
2017 (4,56 lei/euro, 4,07 lei/dolar),  2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar)  și  2019 (4,54 lei/euro, 4,05 lei/dolar),  conform prognozei  de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017),
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elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.   

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

Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

1

COMUNA GRĂDI-
NARI

JUDEŢUL GIURGIU
Str. Argeșului nr.

338.
Tel.: 0371 - 187 105
Fax: 0246 - 251 514
primaria_gradinari_

gr@yahoo.com

Finanțare cheltuieli 
eligibile pentru proiectul
„GRADe - Sistem de 
management integrat și 
de prevenire a riscurilor 
în comunitățile 
Grădinari - Malu - Byala
pentru o regiune sigură 
și dezvoltată” 
INTERREG V-A 
România-Bulgaria 
(beneficiar lider)

3778/5730
15/

04.10.2017
completări
573407/

16.10.2017
,

27.10.2017
, 574067/

03.11.2017,
10.11.2017

Banca 
Transil-
vania

0,00

795.000
trageri în:

2017: 650.000
2018: 145.000

14
luni 7 luni

ROBOR6M + 5%

com.acordare: 0,7%
com.gestiune: 0,05%
com.ramb.anticip.: 2%, 
în cazul preluării de 
către o altă bancă

NU

2

COMUNA FÎRDEA
JUDEŢUL TIMIŞ
Str. Principală nr.
107, CP 307165.

Tel./Fax:
0256- 335 459

primaria_firdea@
yahoo.com

Modernizarea 
infrastructurii agricole 
de pe teritoriul comunei 
Fîrdea
PNDR 

3795/5738
13/

26.10.2017
completări
574158/

07.11.2017

CEC 
BANK 0,00 1.352.300,77

trageri în 2017 2 luni 1 lună

ROBOR1M + 4% 

com.analiză: 0,5% 
(3.000 lei) flat
com.reanaliză: 0,5% flat
com.gestiune: 1% 
com.neutilizare: 0,5%
com.analiză în regim de 
urgență: 0,75% flat
com.ramb.anticip.: 1%
com.refinanțare: 3%

2 finanţări 
rambursabile:
1.MFP: 149.738 lei,
cofin. proiect inclus 
în PNDL - OUG 
2/2015, 2015, 5 ani 
2.MFP: 890.061 lei,
cofin. proiect FEN - 
OUG 27/2017, 
2017, 10 ani

TOTAL 0,00 2.147.300,77
trageri în:

 2017:
2.002.300,77
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Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

2018:
145.000

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în Anexa nr. 1.

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinate refinanțării datoriei pblice
locale și cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:

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 VOLUN-
TARI

JUDEŢUL ILFOV
B-dul Voluntari nr.
74, CP 077190.

Tel.: 031 - 403 6110
Fax: 031 - 403 6179

primaria-
voluntari@primaria-

voluntari.com

Refinanțare datorie 
publică locală 
(271.477.998,18 lei) 
decurgând din 
contractele de credit 
nr. 13/27.05.2005 
(66.035.294,08 lei) și 
nr. 30/23.06.2011 
(150.127.026,60 lei), 
încheiate cu BCR, 
precum și din 
contractul de credit 
nr. 
RQ13095722651762/
23.09.2013 

3788/573496/
18.10.2017
completări
573917/

31.10.2017,
574065/

03.11.2017

CEC 
BANK

0,00 274.962.506,5
3

trageri în:
2017

- 180
luni

ROBOR3M + 0,75% 

com.analiză/ 
reanaliză: 0,5%
com.analiză în 
regim de urgență: 
0,75% flat

3 finanţări 
rambursabile:
1.BCR: 82.700.000 lei, 
investiții publice 
(refinanțare datorie 
publică locală), 2005, 24
ani (3 ani graţie) 
2.BCR: 168.927.027 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2011, 20 
ani (3 ani graţie)  
3.CEC BANK: 
70.000.000 lei, proiecte 
FEN, 2013, 10 ani (3 ani
graţie)
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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

(55.315.677,50 lei), 
încheiat cu CEC 
BANK
Finalizarea 
proiectului 
„Reabilitarea și 
modernizarea bd-ului 
Pipera” POR 
(3.484.508,35 lei)

V. Analiza cererilor  pentru autorizarea efectuării  de trageri  din împrumuturi  contractate,  care fie  sunt destinate  proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 5/2017 și HG nr. 884/2016, cuprinse în Anexa nr. 2. 

VI. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
aprobate prin Legea nr.5/2017 și HG nr. 884/2016:

Nr.
crt.

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

1 COMUNA
MOGOȘEȘTI-

SIRET
JUDEȚUL IAȘI

Tel./Fax:
0232 - 713 900

Îmbrăcăminte 
asfaltică ușoară DC 
104 km 8+125 - 
9+125 în comuna 
Mogoșești-Siret, jud. 
Iași

3752/572020/
05.09.2017
completări
572665/

25.09.2017,
573172/

CEC 
BANK 

0,00 604.730
trageri în

2017

- 60 luni ROBOR6M + 
5,25%

com.analiză/ 
reanaliză: 0,5% 
flat

NU
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Nr.
crt.

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

mogosesti_siret@
yahoo.com

www.mogosesti_
siret.ro

09.10.2017,
573696/

23.10.2017,
27.10.2017

com.acordare: 
0,5%
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutilizare: 
0,5%
com.analiză în 
regim de urgență:
0,75% flat
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refinanțare: 
3%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

2

ORAȘUL EFORIE
JUDEŢUL

CONSTANȚA
Str. Progresului nr.

1, Eforie Sud.
Tel.: 0241 - 748 149
Fax: 0241 - 748 979

www.primaria
eforie.ro

Reparații capitale și 
modernizare străzi și 
trotuare în Orașul 
Eforie, jud. Constanța

3779/573071/
05.10.2017
completări
573157/

09.10.2017,
573408/

16.10.2017,
573460/

17.10.2017,
573675/

23.10.2017

EXIM-
BANK 0,00

24.000.000
trageri în:

2018:
13.200.000

2019:
10.800.000

21
luni

159
luni ROBOR3M + 0,7%

3 finanţări 
rambursabile:
1.Bancpost: 
4.468.312,68 lei, 
conversie credit 
investiții, act adițional 
2017, 10 ani
2.emisiune obligațiuni: 
6.000.000 lei, investiții 
publice, 2006, 12 ani (2 
ani graţie)
3.EXIMBANK: 
25.596.128,54 lei, 
refinanțare, 2017, 15 ani
(3 luni grație)
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Nr.
crt.

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

3

ORAȘUL IERNUT
JUDEŢUL MUREȘ
Piața 1 Decembrie

1918 nr. 9, CP
545100.

Tel.: 0265 - 471 410
Fax: 0265 - 471 376
iernut@cjmures.ro

Modernizare drum 
comunal DC 86 
Iernut - Salcud, jud. 
Mureș (3.000.000 lei)
Refinanțare datorie 
publică locală  
(7.770.000 lei): sold 
contract nr. 
9/3121/14.07.2006 - 
BCR; nr. 
191/13.04.2012 - 
BRD GSG; nr. 
470/17.10.2014 - 
BCR  

3784/573328/
12.10.2017
completări
573594/

19.10.2017,
573990/

02.11.2017,
574272/

10.11.2017

CEC 
BANK 0,00

10.770.000,
din care

7.770.000
pentru

refin.DPL

trageri în:
2017:

7.770.000
pentru

refin.DPL
2018:

3.000.000

15
luni

0 luni

129
luni

144
luni

ROBOR3M + 
0,75%

com.acordare: 
0,2% flat
com.analiză în 
regim de urgență:
0,75% flat
com.reanaliză: 
0,5%
com. 
rescadențare/ 
reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7%

3 finanţări 
rambursabile:
1.BCR: 2.880.000 lei, 
investiţii, 2006, 20 ani (2
ani grație)
2.BRD-GSG: 4.000.000 
lei, investiții, 2012, 10 
ani (1 an grație)
3.BCR: 5.000.000 lei, 
investiţii, 2015, 10 ani (2
ani grație)

4

ORAȘUL TÎRGU
NEAMȚ

JUDEŢUL NEAMȚ
Str. Ștefan cel Mare
nr. 62, CP 615200.

Tel.: 0233 – 790 245
int 122

Fax: 0233 - 790 508
contabilitate@

primariatgneamt.ro
www.primaria

tgneamt.ro

Achiziționarea a două
autoturisme Dacia 
Duster Laureate 1,5 
dCi 109 CP 4x4
leasing financiar

3787/573495/
18.10.2017
completări
573778/

25.10.2017,
30.10.2017,

574066/
03.11.2017

RCI 
Leasing 
România 
IFN SA

0,00
61.890,50
trageri în

2017
- 24 luni

0%

com.analiză: 2%
com.admin.: 45 
lei / lunar 
com.ramb. 
anticip.: 5%

o finanţare 
rambursabilă:
BCR: 16.059.717 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2015, 15 
ani
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Nr.
crt.

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

5 COMUNA
MIROSLAVA 

JUDEŢUL IAȘI
Str. Constantin
Langa nr. 93
CP 707305.

Tel.: 0232 - 295 680
Fax: 0232 - 236 860

secretariat@
primariamiroslava.ro

www.primaria
miroslava.ro

Modernizare drumuri 
de interes local în 
comuna Miroslava, 
jud. Iași PNDR
Modernizare drumuri 
de exploatație 
agricolă în comuna 
Miroslava, jud. Iași 
PNDR
Extindere 
infrastructură de apă 
uzată în localitățile 
Găureni, Uricani, 
Brătuleni, Vorovești, 
Valea Ursului și 
Ciurbești din comuna 
Miroslava, jud. Iași 
PNDR
Modernizare și 
reabilitare corpuri de 
clădire „Școala Mică” 
și „Școala Mare” din 
cadrul „Grupului 
Școlar Agricol Mihail 
Kogălniceanu”, sat 
Miroslava, comuna 
Miroslava, jud. Iași 
PNDR
Reabilitare, 
modernizare și 
recompartimentare 
Școala Gimnazială 
„ Miron Barnovschi” 
Uricani, localitatea 

3797/573834/
27.10.2017
completări
573961/

01.11.2017,
574118/

06.11.2017

CEC 
BANK

0,00 10.816.956,4
din care

10.701.697,4
pentru

proiecte FEN

trageri în
2017

24
luni

96 luni ROBOR6M + 
0,59% 

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

2 finanţări 
rambursabile:
1.CEC Bank: 
15.000.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2015, 10 ani (3 ani 
grație) 
2.BRD-GSG: 
12.750.000 lei, investiții 
publice de interes local, 
2012, 12 ani (3 ani 
grație)
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Nr.
crt.

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

Uricani, comuna 
Miroslava, jud. Iași 
PNDL (115.259 lei)

6

ORAȘUL
SĂRMAȘU 

JUDEŢUL MUREȘ
Str. Republicii nr.
63, CP 547515.

Tel.: 0265 - 421 855
Fax: 0265 - 421 018

primaria@
sarmasu.ro

www.sarmasu.ro

Refinanțare datorie 
publică locală 
(5.950.000 lei)1 
decurgând din 
contractele de credit 
nr 
.RQ14033558685299
încheiat cu CEC 
BANK și nr. 
658/27.11.2015, 
încheiat cu BCR 
Asfaltare drum 
comunal DC 104 
Balda - Vișinelu 
(2.000.000 lei)

3805/573991/
02.11.2017
completări
574327/

13.11.2017

CEC 
BANK 0,00

7.950.000
din care

5.950.000
pentru

refin.DPL

trageri în:
2017:

5.950.000
pentru

refin.DPL
2018:

2.000.000

0 luni

12
luni

144
luni

132
luni

ROBOR3M + 
0,75%

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

2 finanţări 
rambursabile:
1.CEC Bank: 5.000.000 
lei, investiții publice de 
interes local, 2014, 10 
ani (2 ani grație) 
2.BCR: 2.000.000 lei, 
investiții publice de 
interes local, 2015, 12 
ani (1 an grație)

1
 Referitor la refinanțarea datoriei publice locale, la data de 01.11.2017 soldul nerambursat total era în sumă de 5.879.280,49 lei, astfel:- aferent Contractului de credit nr.

RQ14033558685299/09.04.2014: sold de 4.101.502,73 lei, conform adresei nr.11.790/01.11.2017 de la CEC Bank SA;
- aferent Contractului de credit-linie de finanțare nr. 658/27.11.2015: sold de 1.777.777,76 lei, conform adresei nr.7257/ 01.11.2017 de la BCR SA.
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Nr.
crt.

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

7

COMUNA IANA 
JUDEŢUL VASLUI

Tel./Fax:
0235 - 436 215
primaria_iana@

yahoo.com
www.comunaiana.ro

Achiziție imobil 
(510.000 lei) și 
construire sală de 
festivități (190.000 
lei)

3806/574064/
03.11.2017
completări
574328/

13.11.2017

CEC 
BANK 0,00

700.000
trageri în

2017
- 180

luni

ROBOR6M + 
3,25%

com.analiză: 
0,5% (max. 3.000
lei) flat
com.analiză în 
regim de urgență:
0,75% flat
com.reanaliză: 
0,5% flat
com.gestiune: 
0,08% 
com.acordare: 
0,5%
com.neutilizare: 
0,5%
com.ramb. 
anticip.: 1%
com.refinanțare: 
3%

NU

8

COMUNA
MOVILIȚA 
JUDEŢUL
VRANCEA
Sat Movilița

Tel./Fax:
0237 - 678 801

primar@movilita.
primarievn.ro
www.movilita.
primarievn.ro

Achiziționare 
autoturism nou marca
Dacia Logan MCV

3810/574218/
09.11.2017 BCR 0,00

65.000
trageri în

2017
6 luni 30 luni

ROBOR6M + 2,5%

com.acordare: 
1% flat
com.ramb. 
anticip.: 2% în 
cazul refinanțării

NU

TOTAL 0,00 54.968.576,9
din care
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Nr.
crt.

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

13.720.000
pentru

refin.DPL
10.701.697,4

pentru
proiecte FEN

trageri în:
 2017:

25.968.576,9
din care 

13.720.000
pentru

refin.DPL
10.701.697,4

pentru
proiecte FEN

2018:
18.200.000

2019:
10.800.000

VII. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:

1. MUNICIPIUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr.4845/17.03.2016 a fost avizată contractarea de către Municipiul Hunedoara a unei finanţări rambursabile, în valoare de
56.817.952,35 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale și pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri,
Municipiul  Hunedoara a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul  de credit  de investiţii  nr.RQ1603529181933/21.03.2016, cu modificările  și
completările ulterioare. 
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Cu Notificarea nr.80212/03.11.2017, completată cu nr.81397/08.11.2017, Primăria Municipiului Hunedoara aduce la cunoștința CAÎL că a fost
adoptată HCL nr.401/31.10.2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.315/2015 privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne în vederea refinanțării împrumuturilor contractate de la Banca Comercială Română în baza contractelor de credit
nr.57/09.12.2004  și  nr.59/20.09.2012  și  a  împrumutului  contractat  de  la  CEC  Bank  SA  în  baza  contractului  de  credit  nr.70/40181/
RQ14065291700134/ 26.06.2014 și pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Prin
adoptarea acestei hotărâri, a fost aprobată atât modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea la finanțare
a unui nou obiectiv de investiții și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte investiții, cât și prelungirea perioadei de tragere și a perioadei
de  grație  până  la  data  de  21.12.2018,  în  acest  sens,  fiind  transmis  proiectul  de  act  adițional  nr.2  la  Contractul  de  credit  de  investiţii
nr.RQ1603529181933/21.03.2016. Drept urmare, destinația împrumutului mai sus menționat, va fi următoarea:

• Refinanțare contract credit nr.57/09.12.2004, semnat cu Banca Comercială Română S.A., în valoare de 1.109.619 lei;
• Refinanțare contract credit nr.59/20.09.2012, semnat cu Banca Comercială Română S.A., în valoare de 8.708.333,35 lei;
• Refinanțare  contract  credit  nr.70/40181/RQ14065291700134/26.06.2014,  semnat  cu  CEC  Bank  S.A.,  în  valoare  de

36.529.417,63 lei;
• Lucrări de extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare, instalații de pompare și reabilitare stradală în Municipiul

Hunedoara (proiectare-SF/DALI, PT, DE, CS, DTAC+execuție)-lucrări de reabilitare rețea stradală din cadrul Contractului
de lucrări subsecvent nr.97/13.08.2010 în baza acordului-cadru nr.26439/81/11.06.2010, în valoare de 709.347,37 lei;

• Reabilitare strada 22 Decembrie, în valoare de 504.439,95 lei;
• Reabilitare strada Lătureni, în valoare de 420.030,79 lei;
• Reabilitare strada Buituri, în valoare de 278.777,86 lei;
• Reabilitare strada Crișan, în valoare de 392.591,24 lei;
• Reabilitare Piața Iancu de Hunedoara, în valoare de 468.752,66 lei;
• Reabilitare strada Revoluției, în valoare de 446.725,65 lei;
• Reabilitare strada Dr. Marinescu Gheorghe, în valoare de 345.330,69 lei;
• Reabilitare strada Vânătorului, în valoare de 414.036,22 lei
• Reabilitare strada Cernei, în valoare de 175.855  lei;
• Reabilitare strada Alecu Russo, în valoare de 476.594,41 lei;
• Reabilitare strada Bucegi, în valoare de 299.296,98 lei;
• Reabilitare strada Laminorului, în valoare de 271.450,76 lei;
• Reabilitare strada Victor Babeș, în valoare de 338.960,38 lei;
• Reabilitare alei-Parc Corvin, în valoare de 534.283,95 lei;
• Reabilitare Piața Libertății, în valoare de 67.350 lei;
• Reabilitare strada Cloșca, în valoare de 315.462,82 lei;
• Reabilitare parcare strada Avram Iancu, în valoare de 200.205,68 lei;
• Reabilitare strada Constantin Bursan, în valoare de 344.464,51 lei,
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• Reabilitare strada Elisabeta Mărgineanu, în valoare de 85.982 lei;
• Reabilitare strada Grădinilor, în valoare de 221.964,97 lei;
• Reabilitare strada Mărțișorului, în valoare de 74.553 lei;
• Reabilitare strada Popa Șapcă, în valoare de 28.958 lei;
• Reabilitarea sistemului rutier în municipiul Hunedoara, în valoare de 3.055.167,48 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
   

2. COMUNA PETRĂCHIOAIA, JUDEȚUL ILFOV

Prin Hotărârea CAÎL nr.4663/06.11.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Petrăchioaia a unei finanţări rambursabile, în valoare de
5.631.615,81 lei,  pentru  realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri,  Comuna Petrăchioaia a încheiat cu CEC
Bank SA, Contractul de credit nr.RQ15113741782469/13.11.2015, cu modificările și completările ulterioare.
 
Cu  Notificarea  nr.5159/13.07.2017,  completată  cu  nr.5240/19.07.2017  și  nr.7183/26.10.2017,  Primăria  Comunei  Petrăchioaia  aduce  la
cunoștința  CAÎL  că  a  fost  adoptată  HCL  nr.51/19.10.2017  pentru  modificarea  HCL  Petrăchioaia  nr.35/08.06.2015,  privind  aprobarea
contractării  și  garantării  unei  finanțări  rambursabile  interne în  valoare de 5.631.615,81 lei,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Prin
adoptarea acestei hotărâri a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumut, prin introducerea la finanțare a trei
noi obiective de investiții și redistribuirea sumelor alocate pentru celelalte investiții. Drept urmare, destinația împrumutului mai sus menționat,
va fi următoarea:

• Reabilitare termică în vederea eficientizării energetice a Școlii Petrăchioaia, în valoare de 504.431,01 lei;
• Construcție Cămin Cultural, în valoare de 3.782.847,90 lei;
• Construcție teren de sport, având gazon sintetic, în satul Surlari, în valoare de 512.890,86 lei;
• Amenajare sală festivități Cămin Cultural, 416.753,20 lei;
• Construcție ziduri de protecție pentru rezervorul GPL instalat în curtea Căminului Cultural, în valoare de 81.719,94 lei;
• Construire teren de sport,  având gazon sintetic, în localitatea Petrăchioaia, sat Petrăchioaia, județul Ilfov,  în valoare de

332.972,90 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

3. MUNICIPIUL CAREI, JUDEȚUL SATU MARE

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4936/25.08.2016, Municipiul Carei a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 21.355.520 lei
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 29.08.2016 cu Intesa Sanpaolo Bank
România. 
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Cu Notificarea nr. 14562/26.10.2017, Primăria Municipiului Carei aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat
la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 152/20.10.2017 privind aprobarea modificării anexei la „Contractul de credit nr.
861PJ/29.08.2016 – Intesa Sanpaolo Bank România Sucursala Satu Mare, în valoare de 21.355.520 lei”. Întrucât în urma licitației investițiilor
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul sus-menționat au fost obținute economii în valoare de 270.000 lei, Consiliul Local a decis
completarea listei de investiții cu trei noi obiective, respectiv achiziția unui autoturism cu 7 locuri și a două autoutilitare, dintre care una cu 2
locuri și una izolată termic. De asemenea, Consiliul Local a aprobat realocarea de sume între obiectivele de investiții, după cum urmează:

• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, care include: 
- Grupa 1 – 2.452.217 lei;
- Grupa 2 –    928.169,35 lei;
- Grupa 3 – 2.673.512,39 lei;
- Grupa 4 –  1.026.987,39 lei;

• Lucrări de reparații diverse pentru grupele 1, 2, 3 și 4 – 110.756,11 lei;
• Bulevarde – 1.955.829,83 lei;
• Satul Ianculești – 296.318,21 lei,
• Trotuare – 630.185,13 lei;
• Ajustare capace utilități – 236.468,04 lei;
• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa II, care include:

- Grupa 1 –    485.985,76 lei;
- Grupa 2 – 1.148.246,34 lei;
- Grupa 3 –    295.429,36 lei;
- Lucrări diverse – 39.760,85 lei;
- Modernizare trotuare prin pavare – 2.465.909,87 lei;

•  Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa III, care include:
- Strada Densuseanu –  180.118,40 lei;
- Strada L. Rebreanu – 277.067,70 lei;
- Strada Gh. Lazăr - ramificație – 185.701,88 lei;
- Strada Z. Bârsan – 234.209,85 lei;
- Strada Odobescu – 361.974,20 lei;
- Strada Câmpului – 297.880,80 lei;
- Strada Livezilor – 508.308,50 lei;
- Strada Pomilor–de la intersecția cu Strada Hașdeu – 138.099,50 lei;
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• Utilaje (achiziție), care include:
- încărcător articular cu braț telescopic (1 buc.)  – 140.811,03 lei;
- cupă universală (1 buc.) – 2.653,75 lei;
- lamă de zăpadă (1 buc.) – 7.040,55 lei;
- utilaj de împăștiat nisip și sare–montaj frontal (1 buc.) – 15.705,85 lei;
- utilaj de împăștiat nisip și sare cu capac-remorcabil (1 buc.) – 5.686,60 lei;
- accesoriu eliminare ciot copaci (1 buc.) – 21.663,24 lei;
- concasor hidraulic (1 buc.) – 34.661,18 lei;
- furcă de adunat piatră (1 buc.) – 5.117,94 lei;
- freză de asfalt (1 buc.): 41.701,73 lei,
- tractor (2 buc.) – 165.723,76 lei;
- remorci agricole (2 buc.) – 37.910,66 lei;
- camionetă (2 buc.) – 318.449,57 lei;
- automăturătoare stradală compactă 4,2 mc (1 buc.) - 676.976,13 lei;

• Modernizare infrastructură urbană prin asfaltări de carosabil și trotuare, Etapa IV – 2.682.281,55 lei;
• Autoturism (achiziție) motor 90CP; 1,5 Dci; 7 locuri (1 buc.) – 74.780 lei;
• Autoutilitar (achiziție) motor 90CP; 1,5 Dci; 2 locuri (1 buc.) – 65.520 lei;
• Autoutilitar (achiziție) motor 120CP; 1,6 Dci; 3 locuri; izolat termic (1 buc.) – 129.700 lei.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

4. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5131/03.08.2017, Municipiul Galați a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă în valoare de 100.000.000
lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat, în data de 12.09.2017, cu CEC Bank S.A. 

Cu Notificarea nr. 108900/07.11.2017, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a
stat  la  baza  aprobării  contractării  împrumutului,  conform  HCL nr.  580/26.10.2017  privind:  modificarea  HCL  nr.  292/31.05.2017  privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare. Întrucât pentru
realizarea unora dintre obiectivele de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul sus-menționat nu s-a încheiat procesul de
achiziție publică, iar pentru altele au fost obținute economii în urma licitației, Consiliul Local a decis redistribuirea sumei de 8.500.000 lei pentru
realizarea a încă 4 obiective de investiții. În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea rambursabilă în valoare de
100.000.000 lei este următoarea:

• Centrale termice unități de învățământ: 13.000.000 lei;
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• Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 10.000.000 lei;
• Resistematizare str. Brăilei între bdul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 10.000.000 lei;
• Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 3.000.000 lei,
• Reabilitare infrastructură transport, inclusive viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 10.000.000 lei;
• Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 10.000.000 lei;
• Modernizare Parc Eminescu: 4.000.000 lei;
• Amenajare extindere talcioc: 3.806.000 lei;
• Târg auto: 2.694.000 lei,
• Achiziție autobuze: 25.000.000 lei;
• Amenajare scuar bd. Galați – str. Oțelarilor: 3.000.000 lei;
• Construire locuințe sociale Micro 17: 2.000.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 2.000.000 lei;
• Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.500.000 lei.   

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

5. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin Hotărârea CAÎL nr. 3668/11.08.2014, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de 100.000.000 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local din Sectorul 3, conform Contractului de credit nr. 10452/03.10.2014
(14917/2014) încheiat cu ING Bank.

Cu Notificarea nr. 1443/06.11.2017, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința
CAÎL că  lista obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin
HCL  S3  nr.  19/26.01.2017  privind  modificarea  anexei  la  HCL  S3  nr.  259/31.10.2016  referitoare  la  Contractul  de  credit  nr.
10452/03.10.2014(14917/2014)  și  prin  HCL S3 nr.  513/31.10.2017  privind  modificarea  anexei  la  HCL S3  nr.  19/26.01.2017  referitoare  la
Contractul de credit nr. 10452/03.10.2014 (14917/2014). Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin realocarea de sume între unele
obiective de investiții (pentru unele valoarea a fost diminuată, iar pentru altele majorată), precum și prin introducerea unor obiective noi în listă,
valorile finale alocate fiind următoarele: 
- Reabilitare termică blocuri: 1.524.061,90 lei;
- Reabilitare Complex Lauder: 5.007.219,80 lei;
- Construire imobil funcțional  - Câmpia Libertății: 2.253.734,28 lei;
- Reabilitare termică și modernizare fațadă grădiniță – sediu ROMATSA: 156.928,61 lei;
- Școala gimnazială nr. 88 – Reamenajare peisagistică: 198.367,97 lei;
- Amenajare toalete – Școala gimnazială Nicolae Labiș: 56.150 lei;
- Amenajări interioare pentru grădiniță – Școala gimnazială Mexic: 219.049,16 lei;
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- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Școala gimnazială Cezar Bolliac (fosta 70): 2.922.473,41 lei;
-  Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială nr. 88: 2.900.728,82 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială N. Labiș (fosta nr. 89): 1.691.671,99 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ - Școala gimnazială nr. 195: 3.041.074,88 lei;
- Lucrări capitale de amenajare curte, împrejmuire și poartă acces - Școala gimnazială nr. 195: 483.560,85 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 80: 336.250 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 82: 658.068,64 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala gimnazială nr. 86: 184.759,20 lei;
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ – Liceul teoretic Al. I. Cuza: 3.600.312,28 lei
- Lucrări capitale de modernizare a spațiilor de învățământ Colegiul Tehnic M. Bravu: 2.757.360,35 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Colegiul Tehnic M. Bravu – imobil str. Ion Țuculescu: 230.495 lei;
- Construire instalație iluminat zonal în parcul Titan: 531.550,80 lei;
- Amenajare complexă zona fântâni apă potabilă în parcul Al. I. Cuza: 406.154,03 lei;
- Amenajare instalație de pompare apă pentru sistemele de irigații: 523.404 lei;
- Modernizare instalație iluminat parc  - Sector 3: 517.068 lei;
- Sistematizare pe verticală: 720.085,85 lei;
- Valorificarea spațiului urban din zona Bdul Unirii în vederea creșterii atractivității: 15.066.381,33 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 495.896,10 lei;
- Lucrări capitale de modernizare Școala gimnazială nr. 54 - sala de sport: 185.815,38 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 180.203,21 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 80: 727.342,19 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 620.810,13 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 82: 622.297,82 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 100.860,26 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 88: 173.354,41 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 160.895,68 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 195: 492.761,60 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 249.730,61 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială nr. 20: 962.090,19 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 174.961,32 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Școala gimnazială Mexic  (fosta nr. 22): 655.863,92 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice sala de sport – Colegiul Tehnic A. Saligny: 171.467,49 lei;
- Lucrări capitale de modernizare sala de sport - Colegiul Tehnic A. Saligny: 503.045,64 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Școala gimnazială nr. 47: 191.652,76 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul teoretic Decebal: 259.712,61 lei;
- Modernizare instalație de iluminat parc Titan Sector 3: 492.281,82 lei;
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- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Colegiul tehnic Theodore Pallady: 1.203.617,31 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare sala de sport – Liceul teoretic Dante Alighieri: 546.279,61 lei;
- Amenajare sistem de irigații perimetral lacului din parcurile Al. I. Cuza și Titan: 693.306,67 lei;
- Alimentare cu apă potabilă în parcurile Al. I. Cuza și Titan: 261.731,02 lei;
- Construire complex sportiv cu bazin de înot și sala de sport la Școala gimnazială nr. 195: 2.400.480,11 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare, extindere imobil str. M. Pazon nr. 2: 6.244.734,94 lei;
- Modernizare loc joacă Agatha Bârsescu – Bl. V27: 202.431,78 lei;
- Modernizare loc joacă Cărbunești – Bl. V15: 82.015,67 lei;
- Modernizare loc joacă Calea Vitan X Metalului: 198.427,81 lei;
- Modernizare loc joacă Fl. Ciungan – Bl. 36XBl. 37: 148.532,88 lei;
- Modernizare loc joacă Rarău - Bl. V69 spate bloc: 158.750,11 lei;
- Modernizare loc joacă Aleea Rm. Sărat – Bl. V19: 99.266,25 lei;
- Modernizare loc joacă Panait Cerna – Bl. M57: 164.813,47 lei;
- Modernizare loc joacă Rm. Vâlcea– Bl. 4XC. Ressu spate bloc: 64.646,47 lei;
- Modernizare loc joacă Ștefan St. Nicolau intre Bl. G11 - O1: 297.226,28 lei;
- Modernizare loc joacă Vlaicu VodăXZizin – Bl. 81C: 124.913,66 lei;
- Modernizare loc joacă Baba Novac – Bl. 24B: 169.027,21 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Blăjel Bl. V3: 107.792,94 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Agatha Bârsescu – Bl. V25: 119.604,71 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Agricultori – Bl. B1: 318.267,85 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc C. Călărași  x Delea Nouă: 192.066,42 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 58: 233.136,49 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 55: 511.532,80 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Camil Ressu – Bl. 57: 234.816,43 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Câmpia Libertății X Doicești: 281.457,69 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 B-I: 137.374,91 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu – Bl. 37 AII: 145.843,87 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Eufrosina Popescu nr.1 X Dristor IV: 178.392,43 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Lăcrămioarei X N. Pascu: 189.390,32 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Liviu Rebreanu între Bl. 49 – 50A: 212.652,90 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Nedelcu Ion – Bl. C12: 143.197,50 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Parului X Complexului Bl. 59: 189.669,23 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Răcari X Călușarilor – Bl. 39: 176.346,10 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc St. S. Nicolau- Bl. S3: 188.754,36 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc St. Iosif – Bl. M51 x Panait Cerna: 157.123,47 lei;
- Modernizare miniparc Banu Udrea Bl. 3 lateral/spate: 156.986,93 lei;
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- Modernizare miniparc Veverița: 152.839,54 lei;
- Amenajare peisagistică, piața urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac – C-tin Brâncuși),
amenajare terasamente, sistematizare pe verticală: 302.119,38 lei;
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE – Bl. L 14: 73.894,76 lei;
- Modernizare loc joacă 1 DECEMBRIE x BJ. BISTRIȚA: 93.451,98 lei;
- Modernizare loc joacă GHE. TĂTĂRĂSCU – POL. GLOBULUI – Bl. P1: 180.479,66 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc C. BRÂNCUȘI – BL. D 16: 210.453,54 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc GHE. PETRAȘCU – BL.10: 228.905,02 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc J. STERIADY - OZANA: 541.630,41 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc TEXTILIȘTILOR – BL. MY 12: 212.447,71 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc V. GOLDIȘ – BL. M42 - M43: 180.236,07 lei;
- Modernizare loc joacă Str. Pădurea Craiului Bl. H3, B2: 216.834,98 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Str. Ilioara BL. M32A: 91.517,18 lei;
-  Modernizare loc joacă și miniparc Bd. Th. Pallady, Bl. U28: 398.325,24 lei;
-  Modernizare loc joacă și miniparc Bd. C. Ressu – intre Bl. N1-N2: 206.251,06 lei;
- Modernizare loc joacă Octavian Goga – SPATE Bl. M 26: 247.048,57 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc EUFROSINA POPESCU SPATE BL. 37 A + B - III: 319.128,63 lei;
- Amenajare spații verzi zona I (Camil Ressu – M. Bravu – Baba Novac – Câmpia Libertății): 1.878.052,75 lei;
- Amenajare spații verzi zona II (Baba Novac – M. Bravu – Basarabia - Câmpia Libertății): 21.096,02 lei;
- Amenajare spații verzi zona III (Camil Ressu – M. Bravu – Calea Vitan – Bdul Energeticienilor – Str. Fizicienilor): 2.816.985,50 lei;
- Amenajare spații verzi zona IV (Th. Pallady – Drumul între Tarlale – Drumul Gura Racului – Drumul Gura Crivățului – Bdul 1 Decembrie):
3.440.921,52 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Cinematograf Gloria: 5.795,935,04 lei;
- Amenajare spații verzi zona VII (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu – Calea Călărașilor – Bdul Corneliu Coposu –
Bdul I.C.Brătianu): 2.560.895,11 lei;
- Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice și modernizare Școala Gimnazială Al. I. Cuza: 160.973,76 lei;
- Lucrări capitale de modernizare Școala Gimnazială Liviu Rebreanu (fosta nr. 21): 82.122,17 lei;
- Conversie funcțională Corp C7 – Liceul Teoretic Decebal: 2.284.564,20 lei;
- Amenajare spații verzi zona V (Bdul Unirii – Bdul Burebista – Calea Dudești – Șos. M. Bravu –  Splaiul Unirii - Bdul I.C.Brătianu): 2.920.793,26
lei;
- Liceul teoretic Dante Alighieri – extindere spații educaționale: 839.621,77 lei;
- Amenajare spații verzi zona XIV Bd. Nicolae Grigorescu – Aleea Barajul Lotru – Aleea Barajul Sadului – Str. Vasile Goldiș – Bd. 1 Decembrie
1918 – Bd. Basarabia – Str. Lucretiu Pătrășcanu): 893.900,28 lei;
- Amenajare spații verzi zona XIII Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu – Bd. 1 Decembrie 1918 – Str. Vasile Goldiș – Aleea Barajul
Sadului - Aleea Barajul Lotru: 765.823,92 lei;
- Modernizare loc joacă și miniparc Bj. Rovinari – Bl. M21 – M22: 896.885,38 lei;
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- Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca: 643.302,70 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4850/17.03.2016, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de  100.000.000  lei, destinată  realizării  unor  investiții  publice  de  interes  local din  Sectorul  3, conform Contractului  de  credit  nr.
RQ16041478814451/4180/06.04.2016, încheiat cu CEC Bank.

Cu Notificarea nr. 1444/06.11.2017, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că  lista obiectivelor de investiții
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL S3 nr. 515/31.10.2017 privind
modificarea anexei la HCL S3 nr. 40/28.02.2017 referitoare la Contractul de credit nr.  RQ16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC
Bank. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin introducerea în lista de investiții a unui obiectiv nou și realocarea de sume între
unele obiective de investiții, conform  Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3 515/31.10.2017, întocmită de primărie în baza
Anexei la HCLS 3 nr. 515/31.10.2017. 

Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3, sunt umătoarele:
- 8.641.721,34 lei pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 27 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 126/29.05.2015;
- 14.969.282,99 lei pentru Anexele 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56 și 79 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 138/30.06.2015;
- 46.329.004,91 lei pentru Anexele nr. 35, 82, 77, 73, 91, 84, 16, 69, 70, 47, 50, 61, 71, 94, 19, 49, 34, 36, 1, 25, 14, 9, 86, 4, 63, 54, 32, 89, 62,
13, 79, 18, 48, 43, 37, 76, 68, 45, 83, 26, 39, 5, 96, 41, 33, 90, 21, 56, 58, 24, 88, 53, 27, 17, 95, 66, 38, 15, 3, 6, 28, 51, 67, 98, 12, 52, 80, 59,
81, 92, 99, 40, 72, 93, 20, 7, 85, 75, 65, 74, 31, 55, 60, 46, 97, 2, 64, 10, 42, 57, 23, 44, 22, 29, 30 și 11 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 38/23.02.2016;
-  1.880.827,92  lei  pentru  Anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016;
-  2.187.270,95  lei  pentru  Anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 43/23.02.2016;
- 19.226.750,62 lei pentru Anexele nr. 1, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 28, 36, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89 și 90 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 7/29.01.2016;
- 4.897.393,11 lei pentru Anexele nr.  1, 2, 3, 4 și  5 la Hotărârea Consiliului  Local  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 8/29.01.2016;
- 1.867.748,17 lei pentru Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială nr. 80 (indicatori tehnico-economici aprobați prin
HCL S3 nr. 32/23.02.2016).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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Prin Hotărârea CAÎL nr. 5050/19.01.2017, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă în valoare
de  100.000.000  lei, destinată  realizării  unor  investiții  publice  de  interes  local din  Sectorul  3, conform Contractului  de  credit  nr.
RQ17011478862580/06.02.2017 încheiat cu CEC Bank.

Cu  Notificarea nr. 1445/06.11.2017, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că lista obiectivelor de investiții
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei a fost modificată prin HCL S3 nr. 516/31.10.2017 privind
modificarea anexei la HCL S3 nr. 41/28.02.2017 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017 încheiat
cu CEC Bank. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin eliminarea unor proiecte din lista de investiții, suma totală din împrumut
fiind realocată pentru amenajări de spații verzi, modernizări locuri joacă, lucrări de amenajare/reamenajare peisagistică și întreținere la unele
școli și grădinițe din Sectorul 3, precum și lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare a unor grădinițe,
conform  Situației  centralizatoare  pe  obiective  de  credit  -  HCLS  3  516/31.10.2017, întocmită  de  primărie  în  baza  Anexei  la  HCLS  3  nr.
516/31.10.2017. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
sunt următoarele: 
- 7.219.628,43 lei pentru Anexele 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 25, 27, 28 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 64/31.03.2016;
- 31.252.512,78 lei pentru Anexele 69, 46, 68, 82, 49, 60, 76, 80, 89, 72, 33, 92, 70, 34, 48, 18, 15, 35, 1, 24, 13, 8, 84, 4, 62, 53, 31, 87, 61, 12,
77, 17, 47, 42, 36, 75, 79, 65, 37, 90, 14, 6, 50, 51, 11, 97, 66, 96, 3, 27, 78, 58, 25, 81, 86, 52, 55, 44, 32, 93, 38, 88, 20, 26, 94, 23, 67, 40, 57,
16, 5 și 45 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele
blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 321/29.11.2016;
- 45.015.057,12 lei pentru Anexele nr. 57, 66, 60, 46, 56, 62, 37, 48, 49, 50, 51, 67, 69, 19, 25, 26, 28, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 10, 9, 7, 8, 16, 12, 11, 70,
63, 40, 47, 59, 45, 58, 38, 41, 33, 36, 34, 35, 68, 18, 20, 21, 22, 24, 23, 14, 54, 55, 13, 39, 53, 32, 31, 30 și 29 la Hotărârea Consiliului Local
privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea  performanței  energetice  la  unele  blocuri  de  locuințe  din  Sectorul  3  nr.
343/15.12.2016;
- 4.188.410,76 lei pentru Anexele nr. 48, 44, 38, 39, 15, 53, 2, 3, 4 și 5, la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 344/15.12.2016;
- 2.324.390,91 lei pentru Anexele nr. 21, 23, 22 și 16 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 345/15.12.2016;
- 2.340.000 lei pentru amenajare spații verzi, zonele XVIII, XIX, XX, IV, IX, XI, XIII, XIV și XVI, ai căror indicatori tehnico-economici au fost
aprobați prin HCL S3 nr. 246/30.10.2015, 141/30.06.2015, 188/20.08.2015, 189/20.08.2015 și 205/30.09.2015;
-  627.000  lei  pentru  modernizări  locuri  joacă,  ai  căror  indicatori  tehnico-economici  au  fost  aprobați  prin  HCL S3  nr.  144/30.06.2015  și
185/20.08.2015;
- 4.670.000 lei pentru lucrări de reamenajare peisagistică și și întreținere la unele școli și grădinițe, ai căror indicatori tehnico-economici au fost
aprobați prin HCL S3 nr. 32/23.02.2016 și 363/25.08.2017;
- 203.000 lei pentru amenajare peisagistică, piață urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba Novac
– Ctin Brâncuși) – amenajare spații verzi, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 80/23.04.2015;
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- 2.160.000 lei pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare a unor grădinițe, ai căror indicatori tehnico-economici au fost
aprobați prin HCL S3 nr. 297/22.12.2015.

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.

VIII. DIVERSE

Solicitările Municipiului Bacău, Sectorului 4 al Municipiului București și Sectorului 6 al Municipiului București

Cu adresa nr. 8750/09.10.2017, Primăria Municipiului Bacău comunică CAÎL intenția de a contracta, în anul 2017, atât un împrumut de la
BERD de 61 milioane lei, cât și un împrumut intern de 100 milioane lei și utilizarea acestora (efectuarea tragerilor) în perioada 2018 – 2019
pentru  asigurarea finanțării  proiectului  de eficiență  energetică  (61 milioane lei),  a  proiectului  de modernizare a stadionului  municipal  (65
milioane lei) și continuarea proiectului de investiții  de la spitalul municipal (35 milioane lei).  În acest sens, prin adresa sus-menționată se
propune eliminarea limitării plafonului de contractare pentru o unitate administrativ-teritorială, de maximum 100 milioane lei anual, în măsura
disponibilității sumelor în cadrul plafonului de contractare.

Cu adresa nr. 54501/09.10.2017, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL intenția de a contracta, în anul 2017,
un împrumut intern în valoare de 110 milioane lei și utilizarea acestuia (efectuarea tragerilor) în perioada 2018 – 2019 pentru continuarea
reabilitării termice a blocurilor de locuințe (65 milioane lei), precum și pentru modernizarea și extinderea Pieței agroalimentare Berceni – Piața
Sudului (45 milioane lei). În acest sens, prin adresa sus-menționată se propune eliminarea limitării plafonului de contractare pentru o unitate
administrativ-teritorială, de maximum 100 milioane lei anual, în măsura disponibilității sumelor în cadrul plafonului de contractare.

Cu adresa nr. 40293/09.10.2017, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL intenția de a contracta, în anul 2017,
un împrumut intern în valoare de până la 115 milioane lei și utilizarea acestuia (efectuarea tragerilor) în perioada 2018 – 2019 pentru proiecte
de investiții în domeniul eficienței energetice, incluzând o componentă de reabilitare clădiri publice. În acest sens, prin adresa sus-menționată
se propune eliminarea limitării plafonului de contractare pentru o unitate administrativ-teritorială, de maximum 100 milioane lei anual, în măsura
disponibilității sumelor în cadrul plafonului de contractare.
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