COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de18 iunie2020, 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
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.500,00
1.800,00
32,20
98,21
552,43
947,57
1.767,80
2020
1.200,00
1.200,00
419,30
65,06
780,70
2021
1.200,00
1.200,00
1.143,24
4,73
56,76
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019, cu modificările din OUG nr. 50/2020 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;
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Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
566,68

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
418,14
1.536,43
418,15
261,93

2)

Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb pentru anul 2020
(4,84 lei/euro, 4,44 lei/dolar), conform variantei preliminare a prognozei principalilor indicatori macroeconomici – 2020 (aprilie 2020), și pentru anii 2021 și 2022 (4,75
lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), 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

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA SĂLACEA
JUDEŢUL BIHOR
Sălacea nr. 47.
Tel.: 0259 - 463 014
Fax: 0259 - 463 275
primaria.salacea@
gmail.com
www.salacea.ro

Reabilitare clădire
existentă P, înființare
unitate de îngrijire la
domiciliu pentru
persoane vârstnice,
comuna Sălacea, loc.
Sălacea, nr. 319-320,
jud. Bihor POR
From one bridge to
another - De la un pod la
altul - Hidtol Hiding PCT
RO-HU
Achiziții utilaje pentru
întreținerea spațiilor
verzi și publice în
comuna Sălacea PNDR
Vin la cultură - dotarea
Conacul Komaromi în
satul Otomani PNDR

4424/M_REG10014212020/
16.04.2020
(602775/
21.04.2020)
completări
M_REG10036122020/
18.05.2020
(603664/
19.05.2020)

COMUNA
GRĂDIȘTEA
JUDEŢUL BRĂILA
Str. Târgului nr. 38.
Tel./Fax:
0239 - 615 658
pgradistea@yahoo.co

Achiziție utilaje pentru
dotare Școală
Profesională „Emil
Drăgan”, com.
Grădiștea, jud. Brăila
PNDR

4432/M_REG10026522020/
07.05.2020
(603249/
07.05.2020)
completări

Finanţator

OTP
Bank

EUR

0,00

RON

3.500.000
trageri în:
2020:
1.661.220
2021:
3.500.000
2022:
1.700.000

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR1M +
2,75%
24
luni

6 luni

com.acordare:
0,5%, flat
com.gestiune:
0,1%

NU

credit
revolving

BRDGSG

0,00
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353.862
din care
297.363
pentru
prefinanțare
56.499
pentru plată

ROBOR3M + 4,5%
5 luni

1 lună

com.analiză: 50
EUR
com.inițial de
angajam.: 1% flat
com. neutiliz.: 4%

o finanțare
rambursabilă directă:
BRD-GSG: 376.317 lei,
investiții publice de
interes local, 2017, 5
ani (6 luni grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

m
www.primaria
gradisteabraila.ro

3

4

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

M_REG10041492020/
25.05.2020
(603890/
26.05.2020)

MUNICIPIUL
PLOIEŞTI
JUDEŢUL PRAHOVA
Piața Eroilor nr. 1A,
CP 100316.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

Creșterea mobilității
traficului prin realizarea
Terminalului Multi-Modal
Nord-Vest incluzând și
spații de parcare pentru
moduri de transport auto
și biciclete (Zona Spital
Județean)
Reabilitare bază
materială transport auto
(Depou tramvaie și
Autobază Troleibuze și
Autobuze)
POR

4442/M_REG10036832020/
19.05.2020
(603702/
20.05.2020)
completări
M_REG10061262020/
16.06.2020

ORAȘUL PLOPENI
JUDEŢUL PRAHOVA
B-dul Independenței
nr. 12.
Tel.: 0244 - 220 132

Reabilitare termică și
energetică la clădirea
„Școala Gimnazială
Carol I Plopeni”
POR

4444/M_REG10040612020/
22.05.2020
(603850/

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

com.gest.: 0,1%
com.ramb.anticip.
: 3%

TVA
trageri în
2020

5.058.172,44
trageri în
2020
BCR

0,00

suplimentare
credit de

36
luni

120
luni

ROBOR6M + 2,5%

19.431.807,46

lei

ROBOR6M + 3%
BCR

0,00

4.252.716,08
trageri în
2020
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Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

12
luni

48 luni

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.

5 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007,
14 ani (5 ani graţie)
2.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani
(2 ani graţie)
3.CEC Bank:
79.000.000 lei, proiecte
FEN, 2014, 15 ani (3
ani graţie)
4.EXIMBANK:
150.000.000 lei,
investiții, 2016, 13 ani
(3 ani graţie)
5.BCR: 19.431.807,46
lei, investiții publice,
2019, 13 ani (3 ani
grație)
o finanţare
rambursabilă:
BEI: 289.427,54 EUR,
subîmprumutat
Program SAMTID B,

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Fax: 0244 - 220 172
rodicamcazanescu@
yahoo.com
www.primaria
plopeni.ro

5

ORAȘUL HÂRȘOVA
JUDEȚUL
CONSTANȚA
Piața 1 Decembrie
1918 nr. 1, CP
905400.
Tel.: 0241 - 870 300
Fax: 0241 - 870 301
economic@primariaharsova.ro
www.primariaharsova.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Reabilitare termică și
energetică la clădirea
„Sala Polivalentă
Plopeni”
POR
1. Hîrșova-Dobrichka,
Together on the beautiful
road of sustainable
development through
cross border culture
(Hîrșova-Dobrichka,
Împreună pe drumul
frumos al dezvoltării
durabile prin cultura
transfrontalieră)
2. Borderless health
through sport and
cooperation – united in
the battle against
diseases-SPOCO
(Sănătate fără frontiere
prin sport și cooperare uniți în lupta împotriva
bolilor)
3. A cross border union
in the shadow of history
(O uniune
transfrontalieră în umbra
istoriei)
Programul Interreg VA România - Bulgaria
4. ADMIS- măsuri
integrate pentru categorii
defavorizate din zona de

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

0,00

4.282.305,47
trageri în
2020

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

25.05.2020)

4448/M_REG10046802020/
02.06.2020
(604027/
03.06.2020)
completări
RG_26049/
15.06.2020

BCR

0,00
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7.500.000
trageri în
2020

12
luni

108
luni

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

: 2% flat, în cazul
refin. de la alte
bănci

2006, 25 ani (6 ani
graţie)

ROBOR6M + 3%

2 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 1.500.000 lei,
investiții publice, 2006,
15 ani (2 ani graţie)
2.EXIMBANK:
3.500.000 lei, investiții
publice, 2007, 15 ani (2
ani graţie)

com.acordare: 1%
com.admin.: 1%
flat
com.ramb.anticip.
: 2% flat, în cazul
refin. de la altă
bancă

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

6

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
BISTRIȚA
JUDEŢUL BISTRIȚANĂSĂUD
Piața Centrală nr. 6,
Bistrița.
Tel.: 0263 - 223 923
Fax: 0263 - 231 046
primaria@
primariabistrita.ro
www.primariabistrita.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Vest a orașului Hârșova
POCA
5. Creșterea eficienței
energetice a Spitalului
Orășenesc Hârșova,
județul Constanța POR
Îmbunătățirea eficienței
energetice a blocurilor
de locuințe - Bistrița 9,
11, 14
Modernizarea,
reabilitarea și extinderea
sistemului de iluminat
public în mun. Bistrița și
localitățile componente
Amenajare piste de
bicicliști în mun. Bistrița etapa 1
Centru intermodal de
transport public - str.
Gării - str. Tarpiului - str.
Industriei, mun. Bistrița
Linie de transport public
utilizând mijloace de
transport cu motor
electric, hibrid sau
normă de poluare
redusă
Amenajare spații verzi în
zona Subcetate, mun.
Bistrița
Amenajarea unui parc
pe malurile râului Bistrița
în loc. componentă

Data
depunerii
documentaţiei

4452/M_REG10052502020/
09.06.2020
(604268/
10.06.2020)
M_REG10061682020/
16.06.2020

Finanţator

Banca
Transilvania

EUR

0,00

RON

9.476.463
trageri în:
2020:
1.579.410,50
2021:
3.158.821
2022:
3.158.821
2023:
1.579.410,50
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 1,3%
36
luni

84 luni

speze bancare:
3.930 lei

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

4 finanţări
rambursabile directe:
1.emisiune obligaţiuni:
35.000.000 lei, investiţii
publice, 2006, 23 ani (3
ani graie)
2.UniCredit Bank:
20.000.000 lei, investiții
publice, 2014, 10 ani (3
ani graţie)
3.UniCredit Bank:
20.000.000 lei, investiții
publice, 2014, 10 ani (3
ani graţie)
4.MFP: 7.370.133 lei,
OG 8/2018 - proiecte
FEN, 2018, 10 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

7

Unitatea
administrativteritorială

SECTORUL 3
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Calea Dudești nr. 191,
sector 3, CP 031084.
Tel.: 021 - 318 03 23
28
Fax: 021 - 318 03 04

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Viișoara
Amenajare parc în
cadrul complexului
sprotiv și de agrement
Unirea-Wonderland,
mun. Bistrița
Scuar Ghinda
Amenajarea zonei
centrale, inclusiv teren
de sport în loc.
componentă Slătinița
Reabilitare și
modernizare Colegiul
Tehnic „Grigore Moisil”
Corp A, B și C, mun.
Bistrița
Centru de zi pentru
persoane vârstnice reabilitare și
modernizare imobil din
str. Octavian Goga
Reabilitare și
modernizare Școala
Gimnazială nr. 1 și nr. 4,
mun. Bistrița
POR
Construire complex
multifuncțional pentru
activități didactice și
sport la Școala
Gimnazială Federico
Garcia Lorca (fosta nr.
196)
Lucrări capitale de

Data
depunerii
documentaţiei

4453/M_REG10057622020/
12.06.2020
(604378/
15.06.2020)
completări
M_REG-

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

27.662.300,16

trageri în
2020
CEC
Bank

0,00

suplimentare
credit de
434.886.830
lei
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ROBOR1M + 1,7%
8 luni

144
luni

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

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

16 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 234.830.721
lei, investiţii publice,
2012, 14 ani (3 ani
graţie)
2.ING Bank:
99.356.697,3 lei,

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

economic@
primarie3.ro
www.primarie3.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

creșterea eficienței
energetice, modernizare
și extindere - Grădinița
nr. 24
Lucrări de extindere Grădinița nr. 68, nr. 69,
nr. 70
Lucrări capitale de
modernizare și extindere
la bazinul de înot Grădinița nr. 154, nr. 191
Demolare și edificare
imobil destinat
învățământului
antepreșcolar și
preșcolar în zona Dristor
(fosta grădiniță nr. 239)
Lucrări de extindere
Grădinița Peștișorul de
aur (nr. 241)
POR

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

10062882020/
17.06.2020

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

investiţii publice, 2014,
10 ani (3 ani graţie)
3.MFP: 292.218.025,03
lei, prefin/cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
2/2015, 2015, 15 ani
4.BRD-GSG:
100.000.000 lei,
investiții publice, 2015,
10 ani (3 ani grație)
5.CEC Bank:
100.000.000 lei,
investiții publice, 2016,
10 ani (3 ani grație)
6.MFP: 41.513.825,91
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
8/2016, 2016, 20 ani
7.CEC Bank:
434.886.830 lei,
investiții publice și
proiecte FEN, 2017, 15
ani (3 ani grație)
8.MFP: 60.770.051,66
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
9.MFP: 36.006.136,05
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
10.MFP: 11.466.140,14
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

8

Unitatea
administrativteritorială

ORAȘUL FLĂMÂNZI
JUDEŢUL BOTOȘANI
Str. Dumitru Iov nr.
284.
Tel.: 0231 – 552 351
Fax: 0231 – 552 626
orasflaminzi@
yahoo.com
www.primaria

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Eficientizarea energetică
a Primăriei Orașului
Flămânzi, orașul
Flămânzi, jud. Botoșani
Revitalizarea spațiului
urban din orașul
Flămânzi prin
reconversia și
refuncționalizarea

Data
depunerii
documentaţiei

4454/M_REG10061232020/
16.06.2020
(604535/
16.06.2020)

Finanţator

BCR

EUR

0,00
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RON

5.700.000
trageri în:
2020:
700.000
2021:
2.600.000
2022:
2.400.000

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 4%
24
luni

156
luni

com.acordare:
0,5% flat
com.ramb.
anticip.: 2% flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

27/2017, 2017, 20 ani
11.MFP: 15.135.141,13
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
12.MFP: 28.522.512,31
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
13.MFP: 52.208.998,9
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OUG nr.
27/2017, 2017, 20 ani
14.Raiffeisen Bank:
199.205.938 lei,
investiții publice, 2018,
10 ani ( 3 ani grație)
15.MFP: 342.270.547
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OG nr.
8/2018, 2018, 20 ani
16.MFP: 126.387.996
lei, prefin./cofin.
proiecte FEN - OG nr.
8/2018, 2018, 20 ani
5 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 240.237,70
EUR, proiecte PHARE,
2009, 15 ani (3 ani
grație)
2.CEC Bank:
1.500.000 lei, proiecte
POR, 2013, 10 ani (2

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

flamanzi.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

terenurilor și spațiilor
neutilizate și degradate
Măsuri integrate de
investiții pentru o
dezvoltare durabilă a
mobilității urbane în
cadrul orașului Flămânzi,
jud. Botoșani
Măsuri integrate de
investiții pentru
revitalizarea și
regenerarea orașului
Flămânzi din jud.
Botoșani
POR

TOTAL

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ani grație)
3.CEC Bank:
1.000.000 lei, proiecte
POR, 2015, 10 ani (2
ani grație)
4.MFP: 705.000 lei,
cofin. proiecte FEN OUG 8/2016, 2016, 10
ani
5.CEC Bank:
1.250.000 lei, investiții
publice, 2017, 10 ani

0,00

67.785.819,15
trageri în:
2020:
53.049.986,65
2021:
9.258.821
2022:
7.258.821
2023:
1.579.410,50
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III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

SECTOR 6
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Calea Plevnei nr. 147149, CP 060013.
Tel.: 037 - 620 43 19
Fax: 037 - 620 44 46
prim6@primarie6.ro
www.primarie6.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Investiții prezentate în
anexa la HCLS6 nr.
100/24.05.2018,
modificată și
completată HCLS6 nr.
83/08.05.2020:
Modernizare și
amenajare peisagistică
Parc 9 Mai, Parc
Nicolae Filimon, Parc
Sfântul Andrei
Înființare Parc Bd.
Timișoara nr. 10-12
Lucrări pentru
amenajare peisagistică
Bd. Iuliu Maniu
Amenajare
peisagistică scuar
central Bd. Timișoara
Lucrări de
reamenajare și
resistematizare
integrală în zonele
teritoriale nr.: 1, 2, 10,
11, 14, 15, 27, 8, 9, 24

Data
depunerii
documentaţiei

4447/M_REG10046522020/
29.05.2020
(604025/
03.06.2020)
completări
M_REG10049492020/
04.06.2020
(604155/
05.06.2020)

Finanţator
EUR

BCR

0,00

RON

35.000.000
trageri în
2020

garanție locală pentru
suplimentarea
creditului de
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

24
luni

108
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 1,8%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

10 finanţări rambursabile
directe:
1.BEI: 70.000.000 EUR,
reabilitare termică, 2010, 15
ani (3 ani graţie)
2.MFP: 12.658.805 lei,
proiecte FEN, OUG nr.
8/2016, 2016, 5 ani
3.CEC Bank: 411.450.641,64
lei, refinanțare datorie
publică locală, 2016, 15 ani
4.BEI: 15.292.633,27 EUR,
reabilitare termică, 2016, 22
ani (4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168 EUR,
reabilitare termică, 2017, 22
ani (4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank:
107.050.594 lei, investiții
publice de interes local și
refinanțare datorie publică
locală, 2018, 10 ani
7.Raiffeisen Bank:
147.500.000 lei, investiții
publice de interes local și
refinanțare datorie publică
locală, 2018, 14 ani și 2 luni
8.UniCredit Bank:
114.331.450,57 lei, investiții

Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

150.000.000 lei,
contractat de
Administrația
Domeniului Public și
Dezvoltare Urbană
Sector 6 (contract de
credit nr.
201808220170/
29.08.2018, cu actele
adiționale nr.
1/14.06.2019,
2/29.07.2019 și
3/15.04.2020)

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

publice de interes local,
inclusiv proiecte POR, 2019,
12 ani
9.BEI: 31.300.000 EUR,
investiții publice de interes
local, inclusiv Program
ELENA, 2019, 22 ani (4 ani
grație)
10.BEI: 7.000.000 EUR,
investiții publice de interes
local, 2020, 22 ani (4 ani
grație)
o garanție:
BCR: 150.000.000 lei,
investiții publice, garantat
ADPDU Sector 6, 2018, 12
ani (3 ani grație)

IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 238/2019, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020, și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020,cuprinse în
Anexă.
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V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 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

2

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

COMUNA
GÂRCINA
JUDEŢUL NEAMȚ
Str. Episcop
Melchisedec
Ștefănescu nr. 95.
Tel./Fax:
0233 - 242 200
primariagircina@
yahoo.com
www.primaria
gircina.ro

Achiziționare microbuz
transport elevi
leasing financiar

4404/601221/
06.03.2020
completări
M_REG10039562020/
21.05.2020,
M_REG10056952020/
12.06.2020

ORAȘUL MIOVENI
JUDEȚUL ARGEȘ
Bdul Dacia nr. 1,
CP 115400
Tel.: 0348 - 450000
Fax: 0348 - 455444
primariamioveni_
arges@yahoo.com
www.emioveni.ro

Sistem digital integrat
pentru urmărirea
pacientului cristic și
platformă de
comunicare Spital
Orășenesc Mioveni (ATI
- etaj I, II, III)
Echipamente medicale
Spital Orășenesc
Mioveni
Amenajare Cămin CLiceul Tehnologic
Construcții de Mașini
Mioveni
Extindere sistem de
distribuție gaze naturale
în satul Clucereasa,

4410/601669/
19.03.2020
completări
601876/
25.03.2020,
602650/
15.04.2020,
M_REG10038562020/20.05.20
20 (603767/
21.05.2020),
M_REG_1004
777_2020/
02.06.2020
(604063/
03.06.2020)

Finanţator
EUR

Porsche
Leasing
România IFN
SA

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

9,29%
0,00

169.824,79
trageri în 2020

-

60
luni

com.analiză: 720 lei
com.admin.: 2,7%

ROBOR6M + 1,5%

BCR

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

0,00

50.000.000
trageri în 2020
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24
luni

96
luni

com.acordare
0,25% flat
com.ramb.anticip.:
2% flat, în cazul
refin. de la alte
bănci

NU

o finanţare
rambursabilă
directă:
BCR: 71.000.000 lei,
investiții publice de
interes local, 10 ani
(1 an grație)

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

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Oraș Mioveni

3

4

5

COMUNA RODNA
JUDEŢUL
BISTRIȚANĂSĂUD
Tel.: 0764 - 406274
Fax: 0263 - 377010
primariarodna@yah
oo.com
www.comunarodna
.ro
COMUNA BRAZI
JUDEȚUL
PRAHOVA
Str. Teilor nr. 45,
Sat Brazii de Jos.
Tel.: 0244 - 480700
Fax: 0244 –
480690
contabilitate@pcbr
azi.ro
www.pcbrazi.ro
MUNICIPIUL
TECUCI
JUDEŢUL GALAȚI
Str. 1 Decembrie
1918 nr. 66.
Tel.: 0372 - 364111
Fax: 0236 - 816054
registratura@munic
ipiultecuci.ro
www.primariatecuci

Centrul multifuncțional
pentru evenimente
Rodna, jud. BistrițaNăsăud

Extindere rețea de
canalizare mrenajeră în
satul Stejaru (inclusiv
Cămine), com. Brazi
Amenajare DE 140 și
lucrări auxiliare com.
Brazi

Modernizare străzi în
municipiul Tecuci, etapa
II (17,915 km), lotul 2,
actualizat 2020
Modernizare str. Unirii,
str. Traian
Reabilitare str. Mircea
Vodă, str. Alecu Russo,
str. Ioniță Hrisanti, str.
Siretului

4419/M_REG10007402020/
08.04.2020
completări
M_REG10034012020/
15.05.2020
(603584/
18.05.2020)
4441/M_REG10031592020/
13.05.2020
(603478/
14.05.2020)
completări
M_REG10057392020/
12.06.2020
4443/22351/
21.05.2020
(603769/
25.05.2020 și
603770/
25.05.2020)
completări
M_REG10047112020/

ROBOR6M + 3,5%

BCR

0,00

4.800.000
trageri în 2020

12
luni

108
luni

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

NU

ROBOR6M + 3%

BCR

EXIMBANK

0,00

8.800.000
trageri în 2020

12
luni

60
luni

0,00

30.000.000
trageri în:
2020:
12.000.000
2021:
15.000.000
2022:
3.000.000

24
luni

216
luni
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com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2% flat, în cazul
refin. de la alte
bănci

NU

ROBOR3M + 2,5%
com.acordare:
0,3% flat

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

.ro

6

7

COMUNA
CĂLINEȘTI
JUDEŢUL
TELEORMAN
Șos. Alexandriei nr.
62, sat Călinești
Tel.: 0247 - 431177
Fax: 0247 - 431004
calinesti@gmail.co
m
www.calinestitr.ro

SECTORUL 6
BUCUREȘTI
Calea Plevnei nr.
147-149,
Sector 6, CP
060013.
Tel.: 037 - 6204319
Fax: 037 - 6204446
prim6@primarie6.r
o
www.primarie6.ro

Achiziție utilaj buldoexcavator cu
atașamente
leasing financiar

Finanțarea obiectivelor
de investiții publice de
interes local prevăzute
în anexa la HCL nr.
10/30.01.2018,
modificată și completată
prin HCL nr.
55/02.04.2020
(Modernizarea Școlii
Gimnaziale nr. 169, str.
Pașcani nr. 2, sector 6,
Consoilidarea și
modernizarea Școlii
Gimnaziale „Sfânta
Treime”, Aleea
Ghirlandei nr. 7, sector
6)

Data
depunerii
documentaţiei

02.06.2020
(604026/
03.06.2020)
4445/M_REG10041262020/
25.05.2020
(603889/
26.05.2020)
completări
M_REG10045402020/
29.05.2020

4450/M_REG10049482020/
04.06.2020
(604154/
05.06.2020)
completări
M_REG10052862020/
10.06.2020
(604275/
10.06.2020)

Finanţator
EUR

Garanti
BBVA /
Motoractive
IFN SA

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 6,5%
0,00

460.796,56
trageri în 2020

-

60
luni

com.acordare:
1,5%

ROBOR1M + 2,2%
UNICREDIT
BANK

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

0,00

10.985.000
trageri în 2020

suplimentare credit de
114.331.451,01 lei
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-

144
luni

com.ramb.anticip.:
1% flat, în cazul
refin. de la alte
bănci

NU

10 finanţări
rambursabile
directe:
1.BEI: 70.000.000
EUR, reabilitare
termică, 2010, 15 ani
(3 ani graţie)
2.MFP: 12.658.805
lei, proiecte FEN,
OUG nr. 8/2016,
2016, 5 ani
3.CEC Bank:
304.400.047,64 lei
(inițial
411.450.641,64 lei),
refinanțare datorie
publică locală, 2016,
15 ani
4.BEI: 15.292.633,27
EUR, reabilitare

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

(contract de credit nr.
GRIM/133053/
24.09.2019 încheiat cu
UniCredit Bank SA)

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

termică, 2016, 22 ani
(4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168
EUR, reabilitare
termică, 2017, 22 ani
(4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank:
107.050.594 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
10 ani
7.Raiffeisen Bank:
147.500.000 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
14 ani și 2 luni
8.UniCredit Bank:
114.331.451,01 lei,
investiții publice de
interes local, inclusiv
proiecte FEN, 2019,
12 ani
9.BEI: 31.300.000
EUR, investiții publice
de interes local și
proiect ELENA, 2019,
22 ani (4 ani grație)
10.BEI: 7.000.000
EUR, investiții publice
de interes local,
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Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

8

Unitatea
administrativteritorială

JUDEŢUL ILFOV
Str. Ernest Juvara
nr. 3-5, sector 6,
060104, București.
Tel.: 021 - 2125693
Fax: 021 - 2125699
cjilfov@cjilfov.ro
www.cjilfov.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Reabilitarea și
modernizarea rețelei de
drumuri județene din
Jud. Ilfov DJ101, km
12+970 (Balotești) - km
37+549 (Sitaru) POR
(78.822.144,42 lei)
Modernizarea rețelei de
drumuri județene din
Jud. Ilfov DJ401, km
6+520 (centura
București) - km 19+000
(lim. Jud. Giurgiu)
(45.920.294,08 lei)
Proiectare și execuție
lucrări pentriu obiectivul
reabilitare și
modernizare - DJ602A,
str. Independenței,
Buftea, jud. Ilfov
(12.785.245,78 lei)
Reabilitare și
modernizare str. Gării,
Comuna Jilava, Jud.
Ilfov (10.952.770,72 lei)

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

148.480.455
din care
78.822.144,42
pentru proiect
POR
4451/M_REG10050822020/
05.06.2020
(604160/
05.06.2020)
completări
M_REG10057682020/
15.06.2020

BCR

0,00

trageri în:
2020:
43.306.799,34
din care
30.000.000
pentru proiect
POR
2021:
74.240.227,44
din care
40.000.000
pentru proiect
POR
2022:
30.933.428,22
din care
8.822.144,42
pentru proiect
POR
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ROBOR6M + 2,15%
24
luni

156
luni

com.acordare:
0,1% flat

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

2020, 22 ani (4 ani
grație)
o garanție:
BCR: 150.000.000
lei, investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12
ani (3 ani grație)
2 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 50.000.000
lei, investiții publice,
2005, 20 ani (6 ani
graţie)
2.BCR: 50.000.000
lei, investiții publice,
2008, 20 ani (10 ani
graţie)
2 garanții:
1.BERD: 28.600.000
lei, investiţii POS
Mediu/garantare
credit SC APĂCANAL ILFOV SA,
2015, 15 ani (4 ani
graţie)
2.BCR: 27.780.000
lei, investiţii POS
Mediu/garantare
credit SC APĂCANAL ILFOV SA,
2017, 10 ani (2 ani
graţie)

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

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

253.696.076,35

din care
78.822.144,42p

entru proiect
FEN

TOTAL

0,00

trageri în:
2020:
130.522.420,69
din care
30.000.000
pentru proiect
FEN
2021:
89.240.227,44
din care
40.000.000
pentru proiect
FEN
2022:
33.933.428,22
din care
8.822.144,42
pentru proiect
FEN

VI. Analiza notificărilorprimitedin partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea nr.5712/02.04.2019, Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (Comisia) a avizat 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.
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Cu Notificarea nr.20-35898-PDV/12.05.2020, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local
nr.173/11.05.2020 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
diminuarea valorilor alocate unor investiții și introducerea la finanțare a două noi obiective de investiții. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva-155.577 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 - 535.960 lei;
•Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva - 6.950.000 lei;
•Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva – 17.481.493,27 lei;
•Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva - 428.730 lei;
•Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva - 241.420 lei;
•Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei - 140.130 lei;
•Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal - 2.050.000 lei;
•Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și D.N. 7 – Calea Zarandului din municipiul Deva - 1.000.000 lei;
•Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm - 3.200.000 lei;
•Introducere gaz metan Bârcea Mică - 1.800.000 lei;
•Amenajare teren de sport la Casa Maghiară - 233.970 lei;
•Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur - 383.960 lei;
•Casă mortuară Bârcea Mică - 550.000 lei;
•Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva - 525.000 lei;
•Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva - 329.570 lei;
•Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva - 392.000 lei;
•Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva - 300.000 lei;
•Modernizare strada Dricuri, sat Cristur - 540.013,06 lei;
•Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur - 639.270 lei;
•Modernizare strada Coziei - 1.300.000 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 - 6.500 lei;
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•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional
Regional 2014-2020 - 15.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3-Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020 - 293.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 –B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020- 39.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7-Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020 - 8.100 lei,
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional
2014-2020 - 612.000 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60- Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020- 27.100 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A- Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020- 40.200 lei;
•Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D-Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 20142020 - 33.500 lei;
•Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente, prin Programul Operațional Regional 20142020- 36.918 lei;
•Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 35.500 lei;
•Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020- 1.000 lei;
•Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 - 16.071,94 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 - 30.000 lei;
•Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional 20142020 - 928.100 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm - 168.980 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII - 404.190 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr.II Deva-350.670 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva - 498.990 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI - 1.395.540 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Primăria municipiului Deva - 499.620 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”-Deva, clădirea de pe str. M. Kogălniceanu
nr.14 - 530.080 lei;
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•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Emanuel”-Deva - 221.160 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Parohia Deva X, din municipiul Deva - 174.510 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) - 209.590 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”-Parohia Deva III - 356.840 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-338.168,98 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano-Catolică Cristur-196.768,88 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Bârcea Mică-129.835,90 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Ier. Nicolae”-Parohia Cristur-186.517,10 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Ortodoxă din localitatea Archia-129.961,78 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Muntele Sionului” din municipiul Deva-184.164,43 lei;
•Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostal „Batenia” din municipiul Deva-282.804,66 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-539.845 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5876/22.08.2019, 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 20.09.2019 cu EXIMBANK SA.
Cu Notificarea nr. 97599/05.06.2020, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice cu nr. M_REG-1005140/09.06.2020, Primăria
Municipiului Galați aducela cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 225/28.05.2020pentrumodificarea HCL nr. 328/18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea listei de investiții constă în
introducerea a trei obiective noi în lista de investiții și redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor. În urma modificării listei de investiții,
alocarea sumelor din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei este următoarea:
• Achiziție 40 autobuze Euro 6 Diesel: 31.232.740 lei;
• Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918: 28.754.000 lei;
• Eficientizarea transportului public local – Proiectul: Furnizarea Sistemelor de Colectare Automată a Tarifelor de Călătorie, de
Informare a Pasagerilor și de Management al Flotei de Vehicule pentru Municipiul Galați: 15.000.000 lei;
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Achiziție autobuze electrice hibride: 3.000.000 lei;
Achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi: 7.052.765,61 lei;
Modernizare strada Domnească între strada Brăilei și strada Gamulea: 2.000.000 lei;
Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 3.170.000 lei;
Reparații capitale pasaj Dunărea: 1.000.000 lei;
Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 72: 380.798,27 lei;
Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400mm, str. Domnească (tronson strada Brigadierilor – strada Eroilor) + Dn 250mm + Dn
200mm, strada Domnească (tronson bl. N6 + Magazin Winmarkt): 638.941,21 lei;
• Reabilitare și modernizare Plaja Dunărea: 4.270.754,91 lei;
• Sală de sport și sală de mese Galați, str. Roșiori nr. 31 – Școala gimnazială nr. 28: 1.800.000 lei;
• Amenajare arteră de legătură între bd. Dunărea și bd. Marii Uniri: 1.700.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
•
•
•
•
•
•
•

3. MUNICIPIUL CÂMPINA, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr. 5744/13.05.2019 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Câmpina a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 25.000.000 lei, din care suma de 13.100.489 lei pentru implementarea unor proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile de
la Uniunea Europeană (UE), iar suma de 11.899.511 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL
menționate,Municipiul Zalău a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit nr. 20190520051, în data de 20.05.2019.
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5900/19.09.2019, autorizarea efectuării anuale a tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de 25.000.000 lei
este următoarea:
- în anul 2019:
•
134.900 lei în anul 2019 pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE;
• 2.000.000 lei pentru proiecte de investiții publice locale;
- în anul 2020:
• 6.256.635 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE;
• 4.000.000 lei pentru proiecte de investiții publice locale;
- în anul 2021:
• 4.008.954 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE;
• 5.899.511 lei pentru proiecte de investiții publice locale;
- în anul 2022:
• 2.700.000 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE.
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Cu Notificarea nr.82.461/04.06.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. M_REG-1005167/09.06.2020, Primăria Municipiului
Câmpina aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.60/30.04.2020 pentru aprobarea modificării și completării Anexei
nr.1B la HCL nr.176/18 decembrie 2018 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 25.000.000 lei. Conform prevederilor
acestei hotărâri s-a suplimentat lista obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA cu un obiectiv nou, și anume
„Cimitir uman Lumina”, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr.23/25.02.2016.În notificare se menționează că în urma
implementării proiectului „Reparații și reabilitare Calea Doftanei” a rezultat un disponibil în valoare de 1.454.669 lei, care urmează să fie
redistribuit pentru realizarea obiectivului de investiții nou introdus.
Totodată, în notificare se precizează că din valoarea totală autorizată, până la data prezentei a fost trasă suma de 52.765,50 lei, din care în
anul 2019 suma de 7.254,48 lei a fost utilizată pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la UE, iar diferența rămasă
neutilizată a fost redistribuită pentru tragere în anul 2021. De asemenea,suma de 2.000.000 lei aprobată pentru trageri în anul 2019 pentru
proiecte care intră sub incidența plafonului și neutilizată este alocată pentru trageri aferente anului 2021.În notificarea transmisă, Primăria
Municipiului Câmpina menționează că pentru anul 2020, suma de 6.256.635 lei aprobată pentru trageri aferente proiectelor care beneficiază de
fonduri externe nerambursabile de la UE s-a diminuat cu 5.110.288,48 lei, aceasta fiind alocată pentru trageri în anii 2021 și 2022, rezultând
astfel valoarea de 1.146.346,52 lei, iar suma de 4.000.000 lei aprobată pentru proiecte care intră sub incidența plafonului s-a suplimentat cu
1.454.669 lei, reprezentând economia rezultată de la obiectivul de investiții „Reparații și reabilitare Calea Doftanei”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr. 4.880/26.05.2016 a fost avizată contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 78.780.940 lei, pentru realizarea unor proiectefinanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană (UE), derulate
prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Ulterior, prin Hotărârea CAÎL nr. 5212/10.10.2017 a fost autorizată contractarea unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 71.219.060 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Aceste valori fac parte din creditul de
150.000.000 lei contractat de Municipiul Ploiești de la EximBank SA, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016.
Potrivit Hotărârii CAÎL nr. 6123/23.04.2020, autorizarea efectuării anuale a tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de 78.780.940 lei,
este următoarea:
• 58.291.527,32 lei în anul 2016, pentru realizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de la UE;
• 10.201.011,25 lei în anul 2019;
• 10.288.401,43 lei în anul 2020.
Potrivit Hotărârii CAÎL nr. 6130/23.04.2020, autorizarea efectuării anuale a tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de 71.219.060 lei,
este următoarea:
• 27.268.191,28 lei în anul 2018;
• 27.550.973,14 lei în anul 2019;
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• 16.399.895,58 lei în anul 2020.
Cu Notificarea nr. 9268/03.06.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.M_REG-1004955/04.06.2020, Primăria Municipiului
Ploiești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 194/28.05.2020privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
2/22.01.2020 privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la EximBank. Potrivit prevederilor
acestei hotărâri, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, prin redistribuirea sumelor
între obiectivele de investiții existente, valoarea finanțării rambursabile rămânând neschimbată.
5. MUNICIPIUL ALEXANDRIA, JUDEȚUL TELEORMAN
În baza Hotărârii CAÎL nr. 4618/20.10.2015, Municipiul Alexandria a contractat, de la Banca Comercială Română (BCR), o finanţare
rambursabilă în valoare 24.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 11719/04.06.2020, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Alexandria aduce la cunoştinţa CAÎL că prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 158/27.05.2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 167 din 25 mai 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 24.000.000 lei a fost aprobată modificarea listei investițiilor publice care se finanțează din împrumutul susmenționat, prin introducerea unui obiectiv nou și realocarea unor sume provenite ca urmare a realizării de economii la celelalte obiective de
investiții. În urma Notificării sus-menționate, lista obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 24.000.000 lei, contractat în
baza Hotărârii CAÎL nr. 4618/20.10.2015, este următoarea:
- Reabilitare cartier zonă F-uri și I-uri în Municipiul Alexandria: 10.561.007,98 lei;
- Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Tudor Vladimirescu, tronsonul cuprins între străzile Negru Vodă și Alexandru Ghica în
Municipiul Alexandria: 452.850 lei;
- Reabilitare trotuare și intrări în curți str. 1 Decembrie în Municipiul Alexandria: 791.129,88 lei;
- Reabilitare trotuareși intrări în curți str. 1907 în Municipiul Alexandria: 988.119,58 lei;
- Reabilitare trotuare și intrări în curți str. Frații Golești în Municipiul Alexandria: 774.112,54 lei;
- Modernizare str. Mircea cel Bătrân pe tronsonul cuprins între str. Doctor Stanca și str. București în Municipiul Alexandria: 179.784,88
lei;
- Sistematizare pe vertical racorduri la utilități „Centru multifunctional pentru tineri”: 500.000 lei;
- Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Unirii în Municipiul Alexandria: 500.000 lei;
- Amenajare Club pensionari în Municipiul Alexandria: 1.400.000 lei;
- Construire împrejmuire incintă la Grădinița cu PP nr. 7 în Municipiul Alexandria: 190.000 lei;
- Construire împrejmuire incintă și amenajare parcare la Grădinița cu PP nr. 6 în Municipiul Alexandria: 472.319,33 lei;
- Construire împrejmuire incintă la la Colegiul Național Al. D. Ghica în Municipiul Alexandria: 410.000 lei;
- Modernizare și reparații la Școala Mihai Viteazul în Municipiul Alexandria: 1.000.000 lei;
- Reabilitare cartier zona blocurilor ANL-Sere în Municipiul Alexandria: 1.381.414,67 lei;
- Reabilitare trotuare și intrări în curți pe str. Meșteșugari în Municipiul Alexandria: 1.655 lei;
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-

Rețele tehnico – edilitare, locuințe colective în regim de închiriere – Zona pepiniera II Peco – rest de executat în Municipiul Alexandria:
600.000 lei;
- Modernizare zona Veterani în Municipiul Alexandria: 635.546,81 lei;
- Extindere clădire și amenajare laboratoare Școala Gimnazială Ștefan cel Mare în Municipiul Alexandria: 3.162.059,33 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
6. ORAȘUL OTOPENI, JUDEȚUL ILFOV
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5727/18.04.2019, Orașul Otopeni a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 36.625.590,47
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 8959/27.03.2020, cu completările ulterioare, Primăria Orașului Otopeni aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în
lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 7/18.02.2020privind modificarea
și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Otopeni nr. 44 din 31.08.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 37.000.000 lei. În urma modificării listei de investiții, prin adăugarea unui obiectiv de investiții nou,
alocarea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora este următoarea:
- Extindere Liceu Ioan Petruș: 10.000 lei;
- Canalizare Strada Oașului: 2.420.724,91 lei;
- Modernizare și amenajare strada Munteniei: 3.160.108,22 lei;
- Alimentare cu apă strada Ardealului: 605.518,34 lei;
- Canalizare strada Ardealului: 1.533.588,44 lei;
- Modernizare strada Ardealului: 1.616.952,73 lei;
- Modernizare strada George Enescu: 2.246.274,84 lei;
- Modernizare strada Nicolae Iorga: 1.693.020,74 lei;
-Rețea canalizare strada Libertății: 1.120.704,64 lei;
-Rețea canalizare strada I.Gh. Duca: 1.033.269,83 lei;
- Modernizare strada I.Gh. Duca: 1.410.438,13 lei;
- Modernizare strada Ion Creangă: 1.692.287,05 lei;
-Rețea alimentare cu apă strada Ion Creangă: 544.167,33 lei;
-Rețea alimentare cu apă strada Zborului: 405.868,55 lei;
-Rețea canalizare cu apă strada Ion Creangă: 764.424,19 lei;
-Rețea canalizare strada Primăverii: 633.977,48 lei;
-Rețea canalizare strada George Topârceanu: 634.050,75 lei;
-Rețea canalizare strada Spiru Haret: 634.116,07 lei;
-Rețea canalizare strada Petre Ispirescu: 634.135,04 lei;
-Rețea canalizare aleea Panseluțelor: 495.655,21 lei;
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- Modernizare strada George Topârceanu: 788.634,33 lei;
- Modernizare strada Nichita Stănescu: 763.515,80 lei
- Amenajări exterioare complex natație Otopeni: 11.784.157,85 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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 Notificarea nr.3559/10.03.2020, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Limanu aduce la cunoștința CAÎL adoptarea
Hotărârii Consiliului Local nr.59/14.05.2020 privind modificarea anexei 1 din HCL nr.60/15.05.2018. 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 trei noi obiective și redistribuirea sumelor pentru celelalte obiective. 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:
1.308.175 lei;
•Înființare grădiniță cu program prelungit, localitatea Limanu, jud. Constanța, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală:
2.342.072 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: 552.791 lei;
•Înființare dispensar Limanu: 1.915.157 lei;
•Amenajare sistem de dirijare a apelor pluviale, construire rigole și asfaltare zona I Limanu, locaitatea Limanu, județul Constanța: 820.000
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.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
8. COMUNA PETRĂCHIOAIA, JUDEȚUL ILFOV
Prin Hotărârea CAÎL nr.5416/08.08.2018a fost avizată contractarea de către Comuna Petrăchioaiaa unei finanţări rambursabile, în valoare de
8.746.700,91 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local și refinanțare de datorie publică locală.
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Cu Notificarea nr.4355/10.06.2020, cu completările ulterioare, Comuna Petrăchioaia aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului
Local (HCL) nr.38/02.06.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.33/28.06.2018.Drept urmare, lista
obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
• refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractul de credit nr.RQ15113741782469/13.11.2015 încheiat cu CEC Bank, în
valoare de 4.746.700,91 lei;
• Lucrări de construcție de drumuri, str.Cameliei, Nuferilor, Preot Mișu Radu, Brebeneilor, Crăiței și Intrarea Brândușei, în valoare de
356.418,60 lei;
• Înființare distribuție gaze naturale în comuna Petrăchioaia, cu satele aparținătoare: Petrăchioaia, Măineasa, Vânători și Surlari, județul
Ilfov, în valoare de 509.097,03 lei;
• Lucrări de asfaltare pentru străzile Toporași și Bucegi, în valoare de 535.514,94 lei;
• Lucrări de amenajare stație capăt S.T.B.(amenajare spațiu de odihnă șoferi și utilități), în valoare de 268.837,98 lei;
• Desființare parțială împrejmuire teren, construire împrejmuire teren și racord electric, în valoare de 296.844,49 lei;
• Amenajare teren minifotbal, anexă cu grup sanitar și vestiar, gradene, împrejmuire parțială teren și amenajare parcare auto, în valoare de
531.582,05 lei;
• Modernizare strada Ancu Miron în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, în valoare de 535.276,85 lei;
• Modernizare străzi în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, în valoare de 966.428,06 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Petrăchioaia din județul Ilfov a prezentat, în copie, următoarele documente:
- HCL nr.30/10.07.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului „Lucrări de
construcții de drumuri, str. Cameliei, Nuferilor, Preot Mișu Radu, Brebeneilor, Crăiței și Intrarea Brândușei”;
- HCL nr.47/28.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare
distribuție gaze naturale în comuna Petrăchioaia, cu satele aparținătoare: Petrăchioaia, Măineasa, Vânători și Surlari, județul Ilfov”;
- HCL nr.60/27.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de
asfaltare pentru străzile Toporași și Bucegi”;
- HCL nr.50/22.10.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de
amenajare stație capăt S.T.B.(amenajare spațiu odihnă șoferi și utilități)”;
- HCL nr.32/12.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Desființare parțială împrejmuire teren,
construire împrejmuire teren și racord electric”;
- HCL nr.35/02.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Amenajare Teren minifotbal, anexă cu grup
sanitar și vestiar, gradene, împrejmuire parțială teren și amenajare parcare auto”;
- HCL nr.36/02.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „Modernizare strada Ancu Miron în comuna
Petrăchioaia, județul Ilfov”;
- HCL nr.4/31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare străzi în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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9. SECTOR 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 localdin Sectorul 3,conformContractului de credit nr.
RQ17011478862580/06.02.2017 încheiat cu CEC Bank. Ulterior, prin Hotărârile CAÎL nr. 5251/27.11.2017, nr. 5365/13.07.2018 și nr.
5799/17.07.2019, suma contractată a fost suplimentată până la valoarea de 434.886.830 lei, pentru realizarea unor proiecte care beneficiază
de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană (UE) și a altor obiective de investiții din Sectorul 3.
Cu Notificarea nr. 387654/12.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la
cunoștința CAÎL că listele obiectivelor de investiții pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul total au fost modificate prin hotărârile
Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 22/10.02.2020 privind modificarea HCLS3 nr. 788/19.12.2019, referitoare la Contractul de credit nr.
RQ17011478862580/066.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA și prin HCLS3 154/27.05.2020 privind modificarea HCLS3 nr.
22/10.02.2020
privind
modificarea
HCLS3
nr.
788/19.12.2019,
referitoare
la
Contractul
de
credit
nr.
RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank SA. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin
eliminarea unor obiective din lista de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL și realocarea de sume din împrumut pentru realizarea
obiectivelor aflate în lista de investiții, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit - Anexa 3 transmisă de dumneavoastră la
notificarea sus-menționată. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local Sector 3 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, conform Anexei 3, sunt următoarele:
- 4.234.342,58 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare – Colegiul
Tehnic Anghel Saligny – corp B, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 236/18.06.2018;
- 8.517.401,06 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și modernizare – Școala Superioară
Comercială N. Kretzulescu corp A, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 237/18.06.2018;
- 4.062.850,57 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare Corp C2 – Colegiul Tehnic
Mihai Bravu – sediu Ion Țuculescu, ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 236/18.06.2018;
- 12.162.895,77 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare Școala Gimnazială nr. 95,
ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 525/12.11.2019;
- 4.267.554,95 LEI pentru obiectivul de investiții Construire complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială
Federico Garcia Lorca (fosta nr. 196), ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 98/13.04.2020;
- 6.670.626,72 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Școala nr. 88, ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin
HCL S3 nr. 236/18.06.2018;
- 8.856.981,97 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere Grădinița nr. 24, ai
cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin HCL S3 nr. 351/25.06.2019;
- 4.884.807,96LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Grădinița nr. 68, ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin
HCL S3 nr. 351/25.06.2019;
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- 9.848.332,22 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Grădinița nr. 69, ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin
HCL S3 nr. 351/25.06.2019;
- 5.311.783,53 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Grădinița nr. 70, ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin
HCL S3 nr. 342/25.06.2019;
- 456.959,64 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 154, ai cărui
indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin HCL S3 nr. 474/24.09.2019;
- 2.582.109,46 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de modernizare și extindere la bazinul de înot - Grădinița nr. 191, ai cărui
indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin HCL S3 nr. 474/24.09.2019;
- 16.847.301,34 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Grădinița nr. 196, ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați
prin HCL S3 nr. 525/12.11.2019;
- 5.491.316,35 LEI pentru obiectivul de investiții Demolare și edificare imobil destinat învățământului antepreșcolar și preșcolar zona Dristor
(fosta Grădiniță nr. 239) ai cărui indicatori tehnico-economiciau fost aprobați prin HCL S3 nr. 474/24.09.2019;
- 11.804.735,87 LEI pentru obiectivul de investiții Lucrări de extindere Grădinița Peștișorul de aur (nr. 241), ai cărui indicatori tehnicoeconomiciau fost aprobați prin HCL S3 nr. 525/12.11.2019.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
10. SECTOR 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Sectorul 6 al Municipiului București derulează o finanţare rambursabilă în valoare de 21.985.419 euro, contractată de la Banca Europeană de
Investiții pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, respectiv, reabilitare termică blocuri de locuințe. Creditul menționat a fost
contractat în baza Hotărârii CAÎL nr. 5085/15.06.2017.
Cu Notificarea nr. 15037/29.05.2020, cu completările ulterioare, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoştinţa CAÎL
decizia Consiliului Local al Sectorului 6 de modificare a listei obiectivelor de investiții (reabilitare 56 blocuri de locuințe) pentru a căror realizare
a fost contractat împrumutul sus-menționat. În acest sens, prin anexa nr. 1 la HCL S6 nr. 88/28.05.2020 privind completarea HCL S6 nr.
191/29.09.2016, se adaugă încă patru blocuri la lista obiectivelor de investiții de finanțat din împrumutul în valoare de 21.985.419 euro, listă
care va cuprinde un număr de 60 blocuri, enumerate în Centralizator obiective de investiții prezentat ca anexă la Notificarea sus-precizată.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
VII. Prezentarea propunerii de Regulament a Parlamentului European și a Consiliului privind Facilitatea de împrumuturi pentru
sectorul public, pilonul 3 al Mecanismului pentru o tranziție echitabilă
Linkurile către propunerile Comisiei Europene, incluse în prezentarea atașată, sunt:
• pilon 1 JTM - propunerea de Regulament privind Fondul pentru o tranziție echitabilă/ JTF, COM(2020)460/28.05.2020
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com_2020_460_en_act_v6.pdf
• pilon 3 JTM - propunerea de Regulament privind Facilitatea, COM(2020)453/28.05.2020
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/com2020_453_en_act_part1_v10.pdf
VIII. Reacțiile reprezentanților sectorului bancar în urma întâlnirii informale din luna mai cu reprezentanții CAÎL privind finanțarea
autorităților administrației publice locale
IX.Solicitările de modificări legislative transmise de Sectorul 1 București, Sectorul 4 București, Sectorul 6 București și Municipiul
Iași, în contextul plafoanelor anuale aprobate, aplicabile finanțărilor rambursabile în cazul tuturor unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale
Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 prevede la art. 3 alin. (2) - (3)
că, în anul 2020, valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este
de maximum 100 milioane lei anual, exclusiv finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și cele destinate proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Prin adresa Primăriei Sectorului 1 București nr. J/931/14.05.2020, adresa Primăriei Sectorului 4 București nr. 30749/14.05.2020 și adresa
Sectorului 6 al Municipiului București nr. 13562/14.05.2020, prin care se prezintă situația existentă la nivelul fiecărei subdiviziuni administrativteritoriale menționate se propune eliminarea plafonării la 100 milioane lei anual a valorii finanțărilor rambursabile care pot fi contractate de o
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, așa cum prevede Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020 la art. 3 alin. (2), valoarea respectivă fiind considerată insuficientă raportat la programele derulate de
sectoarele Municipiului București, dar și de municipiile reședință de județ.
Totodată, Municipiul Iași, prin adresa nr. 51092/29.05.2020, solicită majorarea plafonului maxim anual de 100 milioane lei, prevăzut de
legislația în vigoare.
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