
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 16 aprilie 2018, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1330, propunem următoarea ordine de zi:

I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2018 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2018 – 2020:

Conform dispozițiilor  art.  3 alin. (2)-(3) din  Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi  în cadrul  fiscal-
bugetar  pe anul 2018,  în  anul 2018, plafoanele privind finanţările  rambursabile  care pot  fi  contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază
de fonduri  externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și  nici  pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri  externe
nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020,
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2018,
2019 și 2020. 
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:

Anul
Limite

contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare

(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2) 

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri

(% din limită)

Trageri
reautorizate în

anul curent
(mil. lei) 2)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2018 1.200,00  373,64 826,36 1.200,00    1.200,00        0,00   100,00 6,44 28,11 467,42

2019 1.200,00 1.200,00       701,45    498,55     58,45     8,50

2020 1.200,00 1.200,00       108,27 1.091,73       9,02     9,53

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017; 
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2) Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri
UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017),
elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018. Echivalentul în lei al finanţărilor
rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) s-a calculat pe baza mediilor
anuale ale cursurilor  de schimb aferente anilor  2018 (4,59 lei/euro,  3,82 lei/dolar),  2019 (4,58 lei/euro,  3,82 lei/dolar)  și  2020 (4,56 lei/euro,  3,80 lei/dolar),  conform
prognozei de iarnă 2018 (2 februarie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.   

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne,  destinată asigurării prefinanţării/
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

COMUNA APA
JUDEȚUL SATU

MARE
Comuna Apa nr.

132.
Tel./Fax:

0261 - 843 001
primaria_apa@ ya-

hoo.com
www.primaria-apa-

.eu

Înființare rețea de 
alimentare cu apă în loc. 
Apa, com. Apa, jud. Satu 
Mare; Înființare rețea de 
canalizare și stație 
epurare în loc. Apa, com. 
Apa, jud. Satu Mare; 
Reabilitare stradă în loc. 
Apa între DN1C și 
DJ192; Înființarea 
serviciului social pentru 
asistarea persoanelor 
vârstnice Apa; Dotări la 
Centrul cultural „Emil 
Matei” din loc. Apa în 
scopul promovării și 
conservării patrimoniului 
cultural local
PNDR

3869/585734/
22.03.2018

completări nr.
585894/

28.03.2018,
02.04.2018

BCR 0,00
1.000.000
trageri în

2018
5 luni 13

luni

ROBOR6M + 5%

com.acordare: 0,5% flat
NU

pagina 2 din 10



III.  Analiza  următoarei  cereri  pentru  autorizarea  contractării  unei  finanţări  rambursabile  interne,  destinată  refinanţării  datoriei
publice locale:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie
finanţare

rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

MUNICIPIUL BU-
CUREȘTI

Bd. Regina Elisabe-
ta nr. 47, sector 5,

CP 050013.
Tel.: 021 – 3055500
                  int. 2045
Fax: 021 – 3120030
isabela.popescu@

pmb.ro
www.pmb.ro

Refinanțare 
emisiune de 
obligațiuni din anul
2015, cod ISIN 
ROPMBUDBL012

3875/586172/
04.04.2018

emisiune de 
obligațiuni pe 
piața internă

intermediari: 
Raiffeisen 
Bank SA, BCR
SA, BRD-GSG
SA

0,00 555.000.000
trageri în

2018

2018
–

2028

2028 5,6%

tranzacție 
programată în 
luna aprilie 
2018

11 finanţări rambursabile:
1.BDCE: garanţie împrumut 
subsidiar, RADET, 9,76 mil. 
EUR, 1998, 25 ani (7 ani 
graţie)
2.BEI: garanţie împrumut 
subsidiar, RATB, 63 mil. 
EUR, 1999, 20 ani (6 ani 
graţie)
3.BEI: garanţie împrumut 
subsidiar, RATB, 6.342.718 
EUR, 2000, 20 ani (5 ani 
graţie)
4.BEI: împrumut subsidiar, 
112 mil. EUR, reabilitare 
infrastructură educaţională, 
2003, 25 ani (5 ani graţie)
5.BEI: împrumut subsidiar, 
25 mil. EUR, reabilitare 
staţie epurare ape uzate 
Glina I, 2006, 25 ani (5 ani 
graţie)
6.BERD: 10 mil. EUR, 
reabilitare staţie epurare 
ape uzate Glina I, 2006, 14 
ani (4 ani graţie)
7.BRD-GSG: 140.000.000 
lei, proiecte POR, 2013, 10 
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Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie
finanţare

rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Finanţator

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

ani (4 ani graţie)
8.emisiune obligaţiuni: 555 
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 3 ani 
9.emisiune obligaţiuni: 555 
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 5 ani 
10.emisiune obligaţiuni: 555
mil. lei, refinanțare emisiune
euroobligațiuni, 2015, 7 ani 
11.emisiune obligaţiuni: 
555,1 mil. lei, refinanțare 
emisiune euroobligațiuni, 
2015, 10 ani 

IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea garantării de finanţări rambursabile interne:

pagina 4 din 10



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

JUDEȚUL CARAȘ-
SEVERIN

Piața 1 Decembrie
1918 nr. 1, Reșița.

Tel.: 0255 - 211 420
Fax: 0255 - 211 127

cjcs@cjcs.ro
www.cjcs.ro

Fazarea proiectului 
Modernizarea infrastructurii
de apă și apă uzată în 
județul Carș-Severin, 
România POIM 

garanție locală pentru 
credit contractat de SC 
AQUACARAȘ SA pentru 
cofinanțarea proiectului 
sus-menționat

3847/584179
/ 08.02.2018
completări
584786/

26.02.2018,
586183/

05.04.2018,
12.04.2018

Raiffeisen 
Bank 0,00

23.300.000
trageri în

2018

24
luni

120
luni

ROBOR1M + 
3,25%

com. 
acordare: 
0,35% flat
com.admin.: 
0,15% flat
com.ramb. 
anticip.: 1% 
flat, în cazul 
refin. de la 
altă bancă

2 finanţări rambursabile 
directe:
1.BCR: 62.075.420,85 lei, 
investiții publice, 2016, 22 
ani (3 ani grație)
2.CEC Bank: 100.000.000
lei, proiecte FEN, 2016, 
10 ani (30 luni grație)

2 MUNICIPIUL
TULCEA

JUDEŢUL TULCEA
Str. Păcii nr. 20, CP

820033.
Tel.: 0240 - 511 440
Fax: 0240 - 511 994
directiaeconomica@

primaria-tulcea.ro

Refinanțare credit BRD-
GSG contractat de SC 
AQUASERV SA Tulcea 
pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
„Reabilitarea și extinderea 
sistemelor de alimentare 
cu apă și apă uzată din 
județul Tulcea” 

garanție locală pentru 
credit, plus dobânzi și 
comisioane aferente 
creditului în valoare de 
28.569.884,04 lei 
contractat1 de SC 

3859/585514
/15.03.2018

BCR 0,00 4.103.206,75
trageri în

2018

24
luni

(nu va
depăși
data
de

29.03.
2019)

156
luni

(30.04
.2019

-
31.03.
2032)

ROBOR6M + 
1,9% 

com. 
acordare: 
0,15%
com.admin.: 
0,01%
com.ramb. 
anticip.: 2%

3 finanţări rambursabile:
1.BCR: 10.000.000 lei, 
investiții publice, 2005, 14 
ani (1 an graţie)
2.BRD-GSG: 8.050.000 
lei, investiții publice, 2006,
15 ani (3 ani graţie)
3.UniCredit: 3.000.000 lei,
investiții publice, 2008, 15 
ani (2 ani graţie)

1
 Contractul de credit pentru refinanțarea împrumutului contractat de SC AQUASERV SA în anul 2013 (care prevede garantarea de către 

Municipiul Tulcea și ceilalți acționari pe teritoriul cărora au fost executate lucrări) a fost semnat în data de 31.03.2017, dar prin Actul adițional nr.
2/15.02.2018 a fost agreată extinderea termenului până la care garanții să semneze Documentele de garanție (care presupune obținerea 
avizului CAÎL) până la data de 29.06.2018. Precizăm că la art. 11 Garanțiile tranzacției din Contractul de credit din 31.03.2017 se precizează că
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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

AQUASERV SA, 
proporțional cu procentul 
alocat din bugetul 
proiectului -71,81% - 
pentru investițiile din 
municipiul Tulcea, aplicat la
20% din valoarea creditului

TOTAL 0,00
27.403.206,75

trageri în
 2018

V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea efectuării de trageri dintr-un împrumut contractat, care intră sub incidenţa plafonului
de trageri aprobat prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:

Judeţ Categ.
UAT

Denumire
UAT

Nr. și dată
înregistra-
re solicita-
re iniţială şi

Data
autorizării

Data con-
tractării

Contract de finanţare rambursabilă Valoare soli-
citată pentru

2018

Observaţii

garanția comună va acoperi, pe lângă 20% din valoarea Creditului, dobânzile, dobânzile majorate aferente și alte costuri și comisioane, inclusiv
cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate și cheltuieli de judecată, precum și cheltuieli de executare silită, cu 
excepția celor interzise de lege. Municipiul Tulcea poate garanta doar cota care îi revine din capitalul împrumutat, dobânzile și comisioanele 
aferente, care fac parte din serviciul datoriei publice locale.      
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revenire(i),
la DGTDP

Finanţa-
tor

Valoare
finanţare

Valuta
de

contract

plafon tra-
geri

BACĂU C LETEA VE-
CHE

585050/
05.03.2018

585050/
12.03.2018

585508/
15.03.2018

585508/
21.03.2018

585779/
26.03.2018

585779/
29.03.2018

17.03.201
6 30.03.2016 CEC

BANK 2.500.000,00 RON 133.176,72

dată limită de tragere:
29.03.2019 
modificarea Hot. CAÎL
nr.4987/10.11.2016 
(reducere trageri 
2016 de la 1.950.000 
lei la 1.876.487,43 
lei, reducere trageri 
2017 de la 550.000 
lei la 490.335,85 lei, 
introducere trageri 
2018)

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

1. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

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,  conform  Contractului  de  credit  nr.
RQ17011478862580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank.

Cu Notificarea nr. 20619/04.04.2018, 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. 129/28.03.2018 privind
modificarea și completarea HCL S3 nr. 110/12.03.2018 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 realocarea unor sume din împrumut pentru realizarea tuturor
obiectivelor aflate în lista de investiții, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3 129/28.03.2018, întocmită de primărie în
baza  Anexei  2  la  HCLS 3  nr.  129/2018.  Astfel,  sumele totale  alocate  centralizat,  în  baza  hotărârilor  Consiliului  Local  privind  aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, sunt următoarele: 
- 4.856.109,68 lei pentru Anexele 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 27, 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;
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- 5.253.274,38 lei pentru Anexele 72, 92, 18, 84, 53, 31, 47, 51, 45 și 63 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;
- 26.122.443,94 lei pentru Anexele nr. 66, 46, 37, 50, 69, 19, 2, 1, 3, 4, 6, 10, 9, 7, 16, 63, 40, 59, 45, 58, 38, 41, 33, 34, 35, 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;
- 6.491.639,23 lei pentru Anexele nr. 48, 44, 38, 39, 9, 15, 53, 2, 3, 4, 5, 33, 29, 12 și 45 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;
- 2.003.409,93 lei pentru Anexele nr. 23, 22, 14, 16 și 5 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;
- 3.807.542 lei pentru lucrări de reamenajare peisagistică 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;
- 4.637.000 lei pentru Anexele 1, 2, și 14 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 102/29.03.2017;
- 15.212.000 lei  pentru Anexele 3, 4, 13,  24, 36 și 38 la HCL nr.103/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 8.025.737 lei pentru Anexele 1, 3, 43, 144 și 159 la HCL nr.104/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-  200.000  lei  pentru  Anexa  9  la  HCL nr.106/29.03.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea  performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-  150.000  lei  pentru  Anexa  3  la  HCL nr.107/29.03.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea  performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-  3.015.000 lei  pentru Anexa 2  la HCL nr.207/16.05.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-  1.107.780 lei  pentru  Anexele  11,  13 și  14 la HCL nr.503/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici  privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 580.345,42 lei pentru Anexa 63 la HCL nr.319/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 1.520.718,42 lei pentru Anexa 1 la HCL nr.133/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
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-  13.847.000  lei  pentru  Anexele  1,2  și  3  la  HCL nr.141/07.04.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 

2. COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4107/20.05.2015 s-a autorizat contractarea de către Comuna Filipeștii de Tîrg din județul Prahova a unei finanțări
rambursabile  interne,  în  valoare  de  4.317.595  lei,  pentru  realizarea  următoarelor  investiţii  publice  de  interes  local,  conform  HCL nr.
57/05.12.2014: „Îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova” și „Reabilitare Cămin Cultural
Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Tîrg, Județul Prahova”. În  baza  Hotărârii  CAÎL  menționate,  Comuna  Filipeștii  de  Tîrg  a
încheiat cu Banca Comercială Română, Contractul de credit nr. 226/28.05.2015.

Cu Notificarea nr. 8152/30.03.2018, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 20.692/04.04.2018, Comuna Filipeștii de
Tîrg aduce la cunoștința  CAÎL  adoptarea  HCL  nr.  11/05.03.2018 pentru aprobarea modificării  Anexei la  Hotărârea Consiliului  Local  nr.
57/05.12.2014 privind aprobarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.317.595 lei.  Prin această hotărâre a fost
aprobată  înlocuirea  celor  două  obiective  de  investiţii  publice  de  interes  local,  aprobate  inițial,  cu  altele  noi,  respectiv:  „Extindere  și
modernizare Cămin Cultural, Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Tărg” (3.685.051 lei) și „Amenajare trotuare, șanțuri betonate și
rigole carosabile pe DJ 101P, 101I, DC 112B și DS 205, Sat Filipeștii de Tîrg” (632.544 lei). În acest sens,  Comuna Filipeștii de Tîrg a
încheiat cu BCR SA, Actul adițional nr. 2/19.03.2018 la Contractul de credit - linie de finanțare nr.226/25.05.2015.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

3. MUNICIPIUL BLAJ, JUDEȚUL ALBA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5130/03.08.20157 a fost avizată contractarea de către Municipiul Blaj a unei finanţări rambursabile, în valoare de
13.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Blaj a încheiat cu CEC Bank SA,
Contractul de credit nr. RQ17080360902324/04.09.2017. 

Cu Notificarea nr. 7427/2018, Primăria Municipiului Blaj aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 50/23.03.2018 privind aprobarea
modificării art. 2 din HCL nr. 165/27.06.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
13.000.000  lei.  Prin  adoptarea  acestei  hotărâri  a  fost  aprobată  modificarea  listei  obiectivelor  de  investiţii  finanţate  din  împrumut,  prin
renunțarea la finanțare a unui obiectiv de investiții și introducerea unui nou obiectiv de investiții. Drept urmare, destinația împrumutului sus-
menționat va fi următoarea:
- Reabilitare și modernizare drumuri publice în interiorul municipiului Blaj (străzi în arealul urban al municipiului Blaj) etapa a III a, județul
Alba, în valoare de 2.500.000 lei;
- Bazin de înot, în valoare de 4.000.000 lei;
- Sală polivalentă de sport cu capacitatea 1800-2000 locuri, în valoare de 6.500.000 lei.
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Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.

VII. Discutarea sumelor rămase disponibile din plafoanele de contractare și  de trageri,  aprobate pentru anii  2018 și  2019, în contextul
prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
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