COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de19septembrie2019, care se va desfăşura la sala372, etaj 1, ora 1230, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2019 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2019 – 2021:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, cu modificările aduse prin art. 28 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 12/12.08.2019 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, în anul 2019, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile
contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.600 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. 925/2018 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2019, 2020 și 2021,
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 2019,
2020 și 2021.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2019 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2019 – 2021:

pagina 1 din 27

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

Trageri
reautorizate în
anul 2019
2)
(mil. lei)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
668,95
1.094,32
533,67
160,69

1.700,00
412,77
1.600,00
107,76
93,26
1.287,23
1.492,24
228,14
2019
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
1.200,00
2020
1.200,00
1.200,00
537,09
55,24
662,91
2021
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018;
2)
Echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2019
(4,74 lei/euro, 4,19 lei/dolar), 2020 (4,71 lei/euro, 4,17 lei/dolar) și 2021 (4,69 lei/euro, 4,15 lei/dolar), conform prognozei de primăvară 2019 (mai 2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

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

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

ORAȘUL HAȚEG
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Str. Piața Unirii nr. 6,
CP 335500.
Tel.: 0254 - 770 273
Fax: 0254 - 777 756
primaria.hateg@
yahoo.com
www.primariehateg.ro

Construire școală
gimnazială
Reabilitare termică
blocuri de locuințe Orașul Hațeg (bloc 32,
str. Munții Retezat nr. 2
și bloc 48, str. Piața
Unirii nr. 5)
Reabilitare termică
blocuri de locuințe Orașul Hațeg (bloc 13A,
str. Sarmisegetusa, bloc
A3, str. Aleea Centralei,
bloc C1, str. Aleea
Centralei)
POR

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
1,35%

4283/590074/
02.08.2019

CEC
Bank

0,00
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3.954.000
trageri în:
2019:
795.000
2020:
3.084.000
2021:
75.000

24
luni

96 luni

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

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

3 finanţări
rambursabile:
1.BRD-GSG:
2.000.000 lei, investiții
publice, 2006, 20 ani (4
ani grație)
2.CEC Bank:
2.207.000 lei, investiții
publice, 2018, 15 ani
(18 luni graţie)
3.BEI: 448.254,82
EUR, subîmprumutat Program SAMTID,
2005, 25 ani (6 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

ROBOR3M +
4,25%

2

3

COMUNA MOȘNIȚA
NOUĂ
JUDEŢUL TIMIȘ
Str. Principală nr. 51,
CP 307285
Tel.: 0256 - 393 503
Fax: 0256 - 393 529
office@mosnita.ro

Achiziționare de utilaje
specializate
PNDR

ORAȘUL PETRILA
JUDEŢUL
HUNEDOARA
Str. Republicii nr. 196
Tel.: 0254 - 550 760
Fax: 0254 - 550 977
primaria.petrila2008@
yahoo.com
www.orasulpetrila.ro

Lucrări de intervenție la
Școala Gimnazială I.D.
Sîrbu Petrila - Structura
Școala Gimnazială nr. 6
din Orașul Petrila, jud.
Hunedoara în scopul
creșterii eficienței
energetice
Lucrări de intervenție la
Colegiul Tehnic
Constantin Brâncuși Structura Școala
Gimnazială nr. 5 din
Orașul Petrila, jud.
Hunedoara în scopul
creșterii eficienței
energetice

4286/590211/
06.08.2019
completări
591051/
05.09.2019

4294/590353/
09.08.2019
completări
590972/
03.09.2019,
591438/
17.09.2019

CEC
Bank

CEC
Bank

0,00

0,00
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559.083,7
trageri în
2019

11.611.340
trageri în:
2019:
3.386.450
2020:
6.984.280
2021:
1.240.610

6 luni

24
luni

174
luni

96 luni

com.analiză:
0,5%
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.neutlizare:
0,05% flat
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
ROBOR3M +
1,25%
com.analiză:
3.000 lei
com.analiză în
regim de
urgență: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,06%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

NU

o finanţare
rambursabilă directă:
PORSCHE Leasing
IFN SA: 937.125 lei,
2017, 5 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Lucrări de intervenție la
Școala Gimnazială I.D.
Sîrbu din Orașul Petrila,
jud. Hunedoara în scopul
creșterii eficienței energ.
Lucrări de intervenție la
Colegiul Tehnic
Constantin Brâncuși Școala nr. 2 din Orașul
Petrila, jud. Hunedoara
în scopul creșterii
eficienței energetice
Lucrări de intervenție la
Colegiul Tehnic
Constantin Brâncuși din
Orașul Petrila, jud.
Hunedoara în scopul
creșterii eficienței energ.
Lucrări de intervenție la
Spitalul de Urgență
Petroșani - Structura
Centru de Sănătate
Multifuncțional Petrila din
Orașul Petrila, jud.
Hunedoara în scopul
creșterii eficienței energ.
Regenerarea spațiului
public urban - Parc
Petrila
Eficientizare termică
clădiri rezidențiale
etapele I, II, IV, V, VI,
VII, VIII
POR
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RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

4

Unitatea
administrativteritorială

SECTORUL 6
BUCUREȘTI
Calea Plevnei nr. 147149,
Sector 6, CP 060013.
Tel.: 037 - 620 4319
Fax: 0237 - 620 4446
prim6@primarie6.ro
www.primarie6.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Prefinanțare/cofinanțare
proiecte Creșterea
Performanței Energetice
a blocurilor de locunițe
din Sector 6 prin
reabilitarea termică a
acestora - Lot 1, Lot 2,
Lot 3 , Lot 4, Lot 5, Lot 6,
lot 7 și Lot 8
POR 2014 - 2020

Data
depunerii
documentaţiei

4302/590569/
20.08.2019
completări
590971/
03.09.2019,
591441/
17.09.2019

Finanţator

UNICREDIT
BANK

EUR

0,00
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RON

79.892.744
,34

trageri în
2019

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR1M +
1,85%
0 luni

144
luni

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

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

7 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:
100.000.000 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie

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

publică locală, 2018,
14 ani și 2 luni
o garanție:
BCR: 136.750.000 lei,
investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12 ani
(3 ani grație)
ROBOR6M +
3,25%

5

COMUNA ZERIND
JUDEȚUL ARAD
Sat ZERIND, Comuna
ZERIND
nr. 1, CP 317420
Tel./Fax:
0257 - 355 566
primariazerind@
yahoo.com
www.primariazerind.ro

Reabilitare drumuri în
comuna Zerind, jud.
Arad
PNDR

4305/590626/
21.08.2019
completări
591104/
06.09.2019

6

ORAȘUL OTOPENI
JUDEȚUL ILFOV
Str. 23 August nr. 10,
CP 075100
Tel.: 021 - 315 96 59
Fax: 021 -315 96 65
investiții@otopeni.ro

Eficientizare energetică
a blocurilor de locuințe
colective din Orașul
Otopeni - Lot I
(11.626.911,79 lei), Lot II
(2.286.142,97 lei)
POR 2014 - 2020

4306/590629/
21.08.2019
completări
591440/
17.09.2019,
591480/
18.09.2019

CEC
Bank

BCR

0,00

0,00
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605.000
trageri în
2019

13.913.054
,76

trageri în
2019

3 luni

6 luni

1 lună

114
luni

com.analiză:
0,5% flat
com.analiză în
reg. urg.: 0,75%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.ramb.
anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.
rescadențare/
reeșalonare/
restructurare:
0,7%

ROBOR6M +
1,40%

NU

3 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 73.200.000 lei,
investiții publice locale,
2006, 17 ani (10 ani
grație)
2.BCR: 13.822.881,27

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

www.otopeni.ro

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

lei, investiții publice
locale, 2018, 7 ani
3.BCR: 36.625.590,47
lei, investiții publice
locale, 2019, 12 ani (3
ani grație)
ROBOR3M +
4,25%

7

COMUNA PETREȘTI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Tel.: 0245 - 730 084
Fax: 0245 - 730 100
primariapetresti@
primariapetresti.ro

Modernizare
infrastructură rutieră
locală în com. Petrești,
jud. Dâmbovița
PNDR

8

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

D6EEPB - Sector 6 Eficiență energetică
pentru clădiri publice
(District 6 - Energy
Efficiency for Public
Buildings)
(investiții publice locale
conform HCL nr.
191/2016, modificată și
completată prin HCL nr.
211/2019, conform

4309/590738/
26.08.2019
completări
590889/
30.08.2019,
02.09.2019

4315/591100/
06.09.2019
completări
591442/
17.09.2019,
591498/
18.09.2019

CEC
Bank

BEI

0,00

6.795.254,
06

trageri în
2020
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334.533
trageri în
2019

0,00

19
luni

48
luni

39 luni

216
luni

com.analiză:
0,5%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.refin.: 3%
com.analiză în
reg. de urg.:
0,75%
com.ramb.
anticip.: 1% flat
com.neutilizare:
0,5%

0,962%

NU

7 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,

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Anexei 3 centralizator
obiective de investiții)
ELENA

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

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, proiecte
POR și refinanțare
datorie publică locală,
2018, 14 ani și 2 luni
o garanție:
BCR: 148.478.000 lei,

suplimentare credit de
22.000.000 EUR,
autorizat în ședința CAÎL
1
din 22.08.2019
Ministerul Fondurilor
Europene a comunicat
cu adresa nr.
237/13.08.2019 că
proiectul D6EEPB al
Sectorului 6 poate fi
considerat proiect care
beneficiază de fonduri
externe
nerambursabile de la
UE.

1

La ședința CAÎL din 22.08.2019, Sectorul 6 a primit autorizarea de a contracta o finanțare rambursabilă în valoare de 22.000.000 euro de la Banca Europeană de Investiții
pentru realizarea proiectului D6EEPB - Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings) - investiții publice locale care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la UE prin Programul ELENA. Valoarea totală a proiectului este de 46.896.184,60 euro, din care Sectorul 6 trebuie să
finanțeze o valoare minimă de 34.000.000 euro. Întrucât prin HCL S6 nr. 211/27.08.2019 a fost aprobată majorarea sumei maxime pe care Sectorul 6 o poate contracta de
la BEI pentru realizarea mai multor proiecte de investiții, printre care și proiectul D6EEPB, subdiviziunea administrativ-teritorială solicită suplimentarea sumei autorizate,
respectiv 22.000.000 euro, cu suma de 6.795.254,06 euro, reducându-se, în acest fel, sumele alocate inițial de la bugetul local.
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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

investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12 ani
(3 ani grație)

9

COMUNA UNGURENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
Str. Eugen Neculau nr.
116.
Tel.: 0231 - 543 000
Fax: 0231 - 543 555
primaria.ungureni@
yahoo.com
www.comuna
ungureni.ro

Modernizare drumuri de
interes local, com.
Ungureni, jud. Botoșani
PNDR

4317/591186/
11.09.2019
completări
591495/
18.09.2019

CEC
Bank

0,00

850.000
trageri în
2019

111.719.755
,80

TOTAL

3.795.259,
06
trageri în
2020

trageri în:
2019:
100.335.865
,80

2020:
10.068.280

2021:
1.315.610
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ROBOR6M + 3%
-

12 luni

com.analiză:
3.000 lei

o finanțare
rambursabilă directă:
CEC Bank: 5.000.000
lei, investiții publice,
2019, 15 ani

III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinatărefinanțării datoriei
publice locale:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL GALAŢI
JUDEŢUL GALAŢI
Str. Domnească nr.
54, et. 2, cam. 216.
Tel.: 0236 - 307 700
Fax: 0236 - 461 460
main@
primariagalati.ro
www.primaria.galati.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Refinanțare datorie
publică locală (sold
credit BRD - contract nr.
28/27.03.2012 și credit
BERD - contract nr.
46279/27.10.2014)

Data
depunerii
documentaţiei

4313/590974/
03.09.2019
completări
13.09.2019

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

84.918.395,65
conform
cerere
EXIMBANK

0,00

82.097.203,70
sold
nerambursat
trageri în 2019
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24
luni

120
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
1,25%
com.acordare:
0,1%, flat

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

9 finanţări
rambursabile directe:
1.BEI: 5.750.000 EUR,
ISPA deşeuri, 2007, 25
ani (6 ani graţie)
2.BEI: 18.000.000
EUR, ISPA apă, 2010,
25 ani (6 ani graţie)
3.Raiffeisen Bank:
33.600.000 lei, achiziţie
autobuze, 2008, 12 ani
(2 ani graţie)
4.BRD-GSG:
60.986.599 lei, investiţii
publice, 2012, 10 ani
5.BERD: 100.000.000
lei, investiţii publice,
2014, 10 ani (3 ani
grație)
6.CEC Bank:
100.000.000 lei,
investiţii publice, 2015,
10 ani (2 ani grație)
7.MFP: 15.864.451 lei,
asigurare chelt.
furnizare en. termică OUG 46/2015, 2015,
20 ani
8.CEC Bank:
100.000.000 lei,
investiţii publice, 2017,

Valoare finanţare
rambursabilă
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

10 ani (2 ani grație)
9.CEC Bank:
100.000.000 lei,
investiţii publice, 2019,
12 ani (2 ani grație)

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M +
1,5%
ORAȘUL AZUGA
JUDEŢUL PRAHOVA
Str. Independenței nr.
10A, 105100.
Tel.: 0244 - 326 300
www.primariaazuga.ro

Instalație de transport pe
cablu tip Telescaun la
pârtia Sorica
garantare credit care va
fi contractat de SC
Servicii Urbane
Stațiunea Azuga SRL

4298/590423/
12.08.2019
completări
590734/
26.08.2019,
590969/
03.09.2019,
06.09.2019

CEC
Bank

0,00

1.500.000
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12
luni

84 luni

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

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

3 finanţări
rambursabile:
1.BCR: 616.920 EUR,
investiții publice locale,
2008, 12 ani (3 ani
grație)
2.MFP: 1.596.346 lei,
proiect inclus în
program național OUG nr. 2/2015, 2015,
10 ani
3.BEI: 244.866,63
EUR, subîmprumut
Program SATID, 2006,
24 ani (5 ani grație)

V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr.
925/2018,cuprinse în Anexă.
VI. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența
plafoanelor de contractare și de trageri aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța
Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018:

Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA UNIREA
JUDEŢUL ALBA
Str. Mureșului, nr. 597,
CP 517785.
Tel.: 0258 - 876 101
Fax: 0258 - 876 151
primariaunirea@gmail.
com
www.primariaunireaalb
a.ro

Modernizare străzi în
localitățile Inoc și Unirea,
com. Unirea, jud. Alba
(896.024 lei) PNDR
Înființare grădiniță în
com. Unirea, jud. Alba
(436.946 lei) PNDR
Modernizare și dotare
cămine culturale în
localitățile Ciugudu de
Jos, Inoc și Măhăceni,
com. Unirea, jud. Alba
(379.318 lei)PNDR
Rețea canalizare
menajeră în loc. Inoc,
jud. Alba (PNDL)
Construire rețea de apă
uzată în localitățile
Măhăceni și Dumbrava,
com. Unirea, jud. Alba
(PNDL)
Modernizare străzi în
localitățile Dumbrava și
Măhăceni în comuna

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

2.712.288
din care
1.712.288
pentru
proiecte
FEN

4254/588527
/14.06.2019
completări
590799/
27.08.2019,
11.09.2019

CEC
Bank

0,00
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trageri în:
2019:
1.100.000
din care
600.000
pentru
proiecte
FEN
2020:
1.300.000
din care
800.000
proiecte
FEN
2021:
150.000
proiecte

ROBOR6M +
2,5%
30
luni

84 luni

com.analiză:
3.000 lei
com.analiză în
reg. urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%

NU

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

Unirea (PNDL)
Modernizare str. Traian,
com. Unirea
Realizare racorduri de
canalizare în Ciugudu de
Sus și Ciugudu de Jos

2

COMUNA BÂCLEȘ
JUDEŢUL
MEHEDINȚI
Tel./Fax:
0252 - 375 263
clbicles@gmail.com

Mașină de tăiat tufușuri
și gard viu dotată cu kit
lumini și schimbător de
căldură
leasing financiar

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

FEN
2022:
162.288
proiecte
FEN
4282/590071
/02.08.2019
completări
21.08.2019,
590888/
30.08.2019,
591103/
06.09.2019

Garanti
Leasing
IFN SA

26.041,41
trageri în
2019

EURIBOR6M +
4,5%
0,00

-

NU

60 luni
com.analiză:
1%
ROBOR3M +
2,25%

3

COMUNA TODIREȘTI
JUDEŢUL IAȘI
Tel.: 0232 - 733 000
Fax: 0232 - 733 111
contact@primariatodir
esti.ro
www.primariatodiresti.r
o

4

MUNICIPIUL BLAJ
JUDEȚUL ALBA
Piața 1848 nr. 16, CP
515400
Tel.: 0258 - 710 110
Fax: 0258 - 710 014
primarieblaj@rcnet.ro

Modernizare drumuri
locale în comuna
Todirești, jud. Iași

4293/590306
/08.08.2019
completări
590525/
14.08.2019,
590887/
30.08.2019

Sală polivalentă de sport
cu capacitatea 1800 2000 locuri (11.630.000
lei)
Amenajare exterioară și
peisagistică Sală
polivalentă de sport cu

4303/590621
/21.08.2019
completări
591477/
18.09.2019

CEC
Bank

BCR

0,00

0,00
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4.000.000
trageri în:
2019:
2.000.000
2020:
2.000.000

15.500.000
trageri în
2020

6 luni

41
luni

174 luni

com.analiză:
3.000 lei
com.analiză în
regim de
urgență: 1.000
lei flat
com.reanaliză:
3.000 lei
com.gestiune:
0,06%
com.refin.: 3%
ROBOR6M +
1,7%

96 luni
com.gestiune:
0,5% flat

NU

4 finanţări
rambursabile directe:
1. BEI: 483.551,56
EUR, SAMTID I, 2005,
25 ani (5 ani grație)
2. BRD-GSG:
12.000.000 lei, investiții

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

publice locale, 2009,
10 ani (5 ani grație)
3. CEC Bank:
6.000.000 lei, investiții
publice locale, 2014, 9
ani (3 ani grație)
4. CEC Bank:
13.000.000 lei,
investiții publice locale,
2018, 10 ani (4 ani
grație)

capacitatea 1800 - 2000
locuri (3.870.000 lei)

5

COMUNA ȚIGĂNAȘI
JUDEȚUL IAȘI
Str. Principală nr. 162,
Țigănași, CP 707555
Tel./Fax:
0232 - 299 072
primaria_com_tiganasi
@yahoo.com

Modernizarea,
renovarea și dotarea
Căminului cultural din
loc. Țigănași, com.
Țigănași, jud. Iași
(367.090 lei) PNDR
Construire spațiu de
joacă și agrement pentru
copii în satul Cîrniceni,
com. Țigănași, jud. Iași
(145.000 lei) PNDR
Construire cabinete
medicale, farmacie,
locuință serviciu,
împrejmuire și racord
utilități în sat M.
Kogălniceanu, com.
Țigănași, jud. Iași
(369.467 lei)
Reabilitare bloc de
locuințe în sat Țigănași,
com. Țigănași, jud. Iași
(118.443 lei)

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR3M +
4,25%

4304/590623
/21.08.2019
completări
28.08.2019,
29.08.2019,
02.09.2019

CEC
Bank

0,00

1.000.000
din care
512.090
pentru
proiecte
FEN
trageri în
2019
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0 luni

120 luni

com.analiză:
0,5%
com.acordare:
0,5%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%/lună
com.refin.: 3%
com.rescadenț
are/
reeșalonare/re
structurare:
0,7%
com.
neutilizare:
0,5%
com.analiză în
reg. de urg.:
0,75%

o finanţare
rambursabilă directă:
SC
ELECTROMAGNETICA SA: 514.080 lei,
invesiții iluminat public,
2018, 5 ani

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

ROBOR6M +
3,25%

6

COMUNA
FÂRTĂȚEȘTI
JUDEȚUL VÂLCEA
Tel./Fax:
0350 - 524 756
primariafartatesti@yah
oo.com

7

COMUNA VOINEȘTI
JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA
Str. Principală nr. 145
Tel.: 0245 - 679 324
Fax: 0245 - 679 450
consiliullocalvoinesti@
yahoo.com

Realizarea unei centrale
fotovoltaice conectată la
rețeaua publică de
energie electrică în com.
Fârtâțești

4307/590665
/22.08.2019
completări
02.09.2019

Ranforsare DC 150 în
satul Voinești, jud.
Dâmbovița

4311/590831
/28.08.2019
completări
09.09.2019

CEC
Bank

CEC
Bank

0,00

0,00
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1.200.000
trageri în
2019

1.078.000
trageri în
2019

12
luni

-

108 luni

60 luni

com.analiză:
0,5%
com.acordare:
0,5%
com.reanaliză:
0,5%
com.gestiune:
0,08%
com.refin.: 3%
com.rescadenț
are/
reeșalonare/re
structurare:
0,7%
com.analiză în
reg. de urg.:
0,75%
com.ramb.anti
cip.: 1% flat
com.neutiliz.:
0,5%
ROBOR6M +
2%
com.reanaliză:
0,5%
com.refin.: 3%
com. analiză
în reg. de urg.:
0,75%
com. neutiliz.:
0,5%

o finanțare
rambursabilă directă:
MFP: 1.950.070 lei,
proiect PNDL - OUG
nr. 2/2015, 2015, 10
ani

o finanțare
rambursabilă directă:
BCR: 974.986,28 lei,
investiții publice de
interes local, 2015, 4
ani (6 luni grație)

Nr.
crt.

8

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

Finanțare investiții
publice de interes local
(Măsuri de eficiență
energetică la blocurile de
locuințe), prezentate în
anexa la HCL nr.
211/2019, conform
Anexei 3 centralizator
obiective de investiții

Data
depunerii
documentaţiei

4314/591099
/ 06.09.2019
completări
591437/
17.09.2019,
591439/
17.09.2019,
591499/
18.09.2019

Finanţator

BEI

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

9.504.745,
94

trageri în
2019

pagina 16 din 27

RON

0,00

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

48
luni

216 luni

Rata dobânzii

Comisioane

0,962%

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

7 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, proiecte
POR și refinanțare
datorie publică locală,

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

9

COMUNA CIUGUD
JUDEȚUL ALBA
Str. Simion Bran nr. 10
Tel./Fax:
0258 - 841 205
office@primariaciugud
.ro
www.primariaciugud.ro

Reabilitare Școală
gimnazială Ciugud
Modernizare iluminat
public și realizare
canalizație tehnică în sat
Hăpria, com. Ciugud
Amenajare accese,
trotuare, parcări pe
strada Crizantemelor,
sat Șeușa, com. Ciugud

4316/591102
/06.09.2019
completări
591299/
13.09.2019,
591497/
18.09.2019

Banca
Transilvania

10

SECTORUL 2
MUNICIPIUL
BUCUREȘTI
Str. Chiristigiilor nr. 1113
Tel.: 021 - 209 60 00
Fax: 021 - 209 62 82
www.ps2.ro

Reabilitare termică
blocuri de locuințe
Sector 2

4318/591231
/12.09.2019
completări
591500/
18.09.2019

BEI

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
2,8%
0,00

2.500.000
trageri în
2019

15
luni

60 luni

0,00

48
luni

204 luni

21.097.000

trageri în
2020

pagina 17 din 27

com.acordare:
0,25% flat
com.restructur
are: 0,5%

EURIBOR6M +
0,16%

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

2018, 14 ani și 2 luni
o garanție:
BCR: 148.478.000 lei,
investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12 ani
(3 ani grație)
3 finanțări
rambursabile directe:
1.Alpha Bank:
660.986,65 lei, investiții
publice, 2008, 15 ani
(4ani grație)
2.MFP: 456.924,72 lei,
proiect FEN - OUG nr.
2/2015, 2015, 5 ani
3.MFP: 2.500.000 lei,
proiecte FEN - OG nr.
8/2018, 2018, 5 ani
4 finanţări
rambursabile directe:
1.BCR: 265.259.270
lei, investiții publice de
interes local, 2005, 20
ani (5 ani graţie)
2.Dexia
Kommunalkredit Bank:
233.738.875 lei,
investiții publice de
interes local, 2007, 20
ani (5 ani graţie)
3.BEI: 60.000.000
euro, investiții publice
de interes local, 2012,
20 ani (4 ani graţie)

Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

Valoare finanţare
rambursabilă

EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada oada de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate în
derulare

4.BEI: 22.000.000
euro, investiții publice
de interes local, 2016,
20 ani (4 ani graţie)

TOTAL

30.627.787
,35
trageri în:
2019:
9.530.787,
35
2020:
21.097.000
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27.990.288
din care
2.224.378
pentru
proiecte
FEN
trageri în:
2019:
8.878.000
din care
1.112.090
pentru
proiecte
FEN
2020:
18.800.000
din care
800.000
pentru
proiecte
FEN
2021:
150.000
pentru
proiecte
FEN
2022:
162.288
pentru
proiecte
FEN

VII. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr.4863/06.04.2016a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărașia unei finanţări rambursabile, în valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.
Cu Notificarea nr.38834/23.08.2019, Municipiul Călărași aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.108/22.08.2019, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.188/12.11.2015 prin
redistribuirea de sume între obiectivele de investiții.Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
• Modernizarea străzilor Cornișei și Progresului: 2.288.062,03 lei;
• Reabilitare Clădire Hală Piață Agro-alimentară (Hală Legume-Fructe): 5.000,00 lei;
• Modernizare Bazar Big din Municipiul Călărași: 100.000,00 lei;
• Modernizare străzi în Municipiul Călărași: 12.439.824,38 lei;
• Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea Monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020: 6.440.000,00 lei;
• Rețea canalizare pluvială strada Locomotivei: 5.771,29 lei;
• Amenajare peisagistică și modernizare B-dul Nicolae Titulescu între str. Cornișei și str. Locomotivei: 3.395.000,00 lei;
• Lucrări de amenajare Piața Unirii (Piața Centrală) din Municipiul Călărași: 200.000,00 lei;
• Pavilion administrativ și amenajări în incinta Cimitirului nou în municipiul Călărași: 0,00 lei;
• Rețea canalizare menajeră și pluvială Cartier Măgureni,Municipiul Călărași: 126.342,30 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Călărași a prezentatHotărârea Consiliului Local nr.108/22.08.2019 pentru modificarea și
completarea HCL nr.188/2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, în vederea
finanțării unor investiții publice de interes local.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
2. MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5270/19.12.2017a fost avizată contractarea de către Municipiul Mangalia a unei finanțări rambursabile, în valoare de
60.341.185 lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Mangalia a încheiat cu CEC Bank
SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ17125159918090/28.12.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.59996/05.09.2019, Municipiul Mangalia aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Localnr.148/01.07.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.106/26.09.2017 privind aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne/externe, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
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investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA.Având în vedere aceste modificări, structura listei de investiții din anexa la
Hotărârea Consiliului Local nr.148/2019, precum și valorile alocate din finanțarea rambursabilă contractată de la CEC Bank SA, este
următoarea:
1.Reabilitare Casa de Cultură Mangalia-Municipiul Mangalia: 5.639.941 lei;
2.Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia-intrări blocuri, alei, parcări-LOT 1: 14.937.726 lei;
3.Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia ZONA II: 7.495.472 lei;
4.Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia ZONA III: 2.867.063 lei;
5.Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban, Strada Teilor. Nr. 2b: 301.401 lei;
6.Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban, Parc Diana, LOT I și LOT II: 230.175 lei;
7.Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban (Bulevardul Callatis, bl. MG.28): 299.573 lei;
8.Înființare loc de agrement, amenajare peisagistică și amplasare mobilier urban, Bulevardul Callatis, Nr.2: 248.050 lei;
9.Modernizare Parc Municipiul Mangalia, Str. Ion Deleanu, Nr.2: 357.041 lei;
10.Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia – LOT I: 16.894.569 lei;
11.Amenajare spații verzi și înființare sistem de irigație automatizată: 7.281.312 lei;
12.Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia – Str. Oituz – Lot 1, Str. Oituz – Lot 2, până la Castelul de Apă: 2.138.488 lei;
13.Sistematizare zona Șos. Constanței, intersecția Saturn – Gară Mangalia, Mangalia: 505.257 lei,
14.Sistematizare zonă blocuri B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, zona Casa Tineretului, Mangalia: 1.145.117 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
3. COMUNA ȘPRING, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5331/22.05.2018a fost avizată contractarea de către Comuna Șpring a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.048.586,09 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Șpring a încheiat cu BCR SA,
Contractul de credit nr.201807200160/24.07.2018.
Cu Notificarea nr.268/12.09.2019, Primăria Comunei Șpring aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.50/14.08.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.26/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de max. 1.050.000 lei. Prin această hotărâre a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice
finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA. Potrivit documentelor transmise de primărie, împrumutul va fi utilizat pentru finanțarea
următoarelor obiective de investiții:
•„Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Drașov și Cunța, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de 128.103,10 lei;
• „Rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Șpring și Vingard, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de 186.368,65 lei;
•„Modernizare străzi în localitățile Vingard, Șpring, Drașov, Cunța, Comuna Șpring, județul Alba”, în valoare de 432.658,98 lei;
• „Reabilitare grădiniță cu program normal Șpring, Comuna Șpring”, în valoare de 209.712,86 lei;
• „Reabilitare școală gimnazială și grădiniță cu program normal Vingard, Comuna Șpring”, în valoare de 53.647,16 lei;
• „Reabilitare școală gimnazială și grădiniță cu program normal Drașov, Comuna Șpring”, în valoare de 38.095,34 lei.
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Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
4. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA
PrinHotărârea CAÎL nr.5212/10.10.2017a fost autorizată contractarea de către Municipiul Ploieștia unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 71.219.060 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Această valoare face parte din creditul de 150.000.000 lei
contractat de Municipiul Ploiești de la EximBank, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016.
Cu Notificarea nr.17.145/05.09.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 54.330/10.09.2019, cu completările ulterioare,
Municipiul Ploiești aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local nr. 271/23.08.2019privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr.150/30.05.2019 privind rectificarea Listei de investiții aferente împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la
EximBank.Potrivit prevederilor acestei hotărâri a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţiipentru anul 2019, conform Anexei nr. 1,
prin introducerea obiectivului nou de investiții „Modernizare strada Cozia”, pentru care se alocă suma de 854.134,16 lei, prin diminuarea valorii
alocate obiectivului de investiții „Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Mușat, Sudorului, Vânători, Soveja, Lupeni, Prut, Spătari,
Plevnei, Alexandru cel Bun” de la 3.850.597 lei la 2.996.462,84 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
5. MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU
Prin Hotărârea CAÎL nr.5402/08.08.2018a fost avizată contractarea de către Municipiul Buzăua unei finanţări rambursabile, în valoare de
49.590.331 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.
Cu Notificarea nr.108913/11.09.2019, Municipiul Buzău aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului
Localnr.250/09.09.2019 prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în Hotărârea Consiliului Localnr.56/26.03.2018. Prin
urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
- Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar – transformareîn sediu administrativ al Primăriei Municipiului Buzău: 9.055.170
lei;
- Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău: 20.792.000
lei;
- Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str.Frăsinet prin amenajarea unui spațiu de recreere: 1.350.876 lei;
- Reabilitare stadion de atletism și refacere împrejmuire teren: 5.714.153 lei;
- Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău: 504.000 lei;
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E, C5 dinmunicipiul Buzău: 1.865.000 lei;
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D.Filipescu și Gerom 2 din municipiul Buzău: 245.000 lei;
- Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău: 7.000.000 lei;
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-

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți lacentrala termică
Integral, municipiul Buzău: 2.119.000 lei;
Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău: 945.132 lei.

În vederea fundamentării notificării, Municipiul Buzău a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Localnr.250/09.09.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr.56/26.03.2018 privind
contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;
- Hotărârea Consiliului Localnr.62/26.03.2018 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar – transformare în sediu administrativ al
Primăriei municipiului Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.159/30.05.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Realizare sursă termică independentă pentru unități de învățământ și alte clădiri publice din patrimoniul municipiului Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.55/06.03.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Punerea în valoare a Canalului Iazul Morii, pe str.Frăsinet, prin amenajarea unui spațiu de recreere”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.310/27.10.2017 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare Stadion atletism și refacere împrejmuire teren – b-dul Unirii nr.1 din municipiul
Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.258/09.09.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Amenajare locuri de joacă în municipiul Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.184/30.06.2017 pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Buzău, în cadrul Programului Operațional Regional
(POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr.POR/2016/3/3./A/1 – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon, Prioritatea de investiții 3.1;
- Contract de finanțare nr.1759/05.04.2018, POR 2014-2020 – „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe B4 D, Filipescu și GEROM 2 din
Municipiul Buzău;
- Contract de finanțare nr.587/23.10.2017, POR 2014-2020 – Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe C2, 12E și C5 din Municipiul Buzău
și actul adițional nr. 1 la contractul de finantare nr.587/23.10.2017;
- Hotărârea Consiliului Localnr.167/30.07.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.238/23.08.2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiții publice „Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala
termică Integral, municipiul Buzău”;
- Hotărârea Consiliului Localnr.71/27.03.2019 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare pasaj pietonal, b-dul Unirii, municipiul Buzău”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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6. MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
Prin Hotărârile CAÎL nr.5256/27.11.2017 și nr.5301/29.03.2018 s-a avizat contractarea de către Municipiul Oradea a două finanţări
rambursabile în valoare de 21.000.000 euro și 14.000.000 euro,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestor
hotărâri, Municipiul Oradea a încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), Contractele de împrumut nr.88787/20.12.2017
șinr.89092/17.05.2018.
Cu Notificarea nr.310857/02.09.2019, Primăria Municipiului Oradea aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local
nr.669/14.08.2019 privind aprobarea modificării anexei la HCL nr.932/2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe
în valoare de maxim 35.000.000 euro, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, modificată conform HCL nr.947/2017.
Prin această hotărâre de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumuturile contractate
de la BEI.Potrivit documentelor transmise, împrumuturile în valoare totală de 35.000.000 euro vor fi utilizate pentru finanțarea următoarelor
obiective de investiții:
• Creșterea performanței energetice la Spitalul Clinic Municipal G Curteanu, în valoare de 198.976 euro;
• Modernizarea stației actuale de tratare chimică a apei, în valoare de 1.346.258 euro;
• Modernizarea degazoarelor de apă adaos termoficare, în valoare de 1.167.369 euro;
• Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale pentru producerea agentului termic de încălzire și
preparare a apei calde de consum la consumatorii Nufărul I Oradea, în valoare de 3.575.084 euro;
• Extindere corp B-Unitatea de primiri urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în valoare de 2.588.585 euro;
• Drum de legătură între Strada Suișului și Calea Bihorului, în valoare de 5.354.120 euro;
• Reabilitare strada Calea Bihorului-tronson pod Theodor Neș-intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului, în valoare
de 1.185.871 euro;
• Amenajare intersecție prin pasaj denivelat între drumul de centură al Muncipiului Oradea și strada Universității, în valoare de 5.865.126
euro;
• RK Bazin Olimpic (DALI+PT+exec), în valoare de 2.155.789 euro;
• Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand (Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de
persoane în zona centrală a Municipiului Oradea), în valoare de 553.896 euro;
• Construire Cămine Studențești Campus Universitar, în valoare de 5.852.729 euro;
• Reabilitare și reconstrucție Palat Episcopal Greco-Catolic din Piața Unirii, în valoare de 1.497.904 euro;
• Reabilitarea clădirii Primăriei Oradea, în valoare de 3.658.293 euro.
Valorile finanţărilor rambursabile rămân nemodificate.
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7. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU
PrinHotărârea CAÎL nr.5184/20.09.2017s-a autorizat contractarea de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Giurgiu a încheiat
Contractul de credit nr.RQ17050316881067/11.10.2017 cu CEC Bank.
Cu Notificarea nr.40.086/30.08.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.53.634/06.09.2019, cu completările ulterioare,
Municipiul Giurgiu aduce la cunoștința CAÎL că s-au înregistrat economii în sumă de 4.289.377,12 lei, în urma derulării obiectivelor de investiții
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.62/3.03.2017 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții de interes local în Municipiul Giurgiu, cu modificările și completările
ulterioare. Totodată, Municipiul Giurgiu notifică adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.337/28.08.2019 privind aprobarea modificării Anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
nr.301/25.08.2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.496/18.12.2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
nr.2/15.01.2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.337/29.08.2018 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Giurgiu nr.357/14.09.2018.Conform prevederilor art.1 din această hotărâre, a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, în
sensul suplimentării listei inițiale de investiții cu 2 obiective noi care vor fi finanțate din economiile realizate, și anume: „Modernizare Stadion
Dunărea” (500.000 lei) și „Modernizare străzi situate în Municipiul Giurgiu“ (1.088.994,27 lei) și majorarea valorii următoarelor obiective de
investiții:
- „Modernizare ansamblu stăzi situate în zona 2 a Municipiului Giurgiu“: 5.305.910,56 lei(inițial 4.038.790 lei);
- „Grădiniță cu program normal - grupe de 140 copii, pentru destinația Grădiniță cu programprelungit cartier Negru Vodă“: 2.283.476 lei
(inițial 1.783.476 lei);
- „Extindere canalizare pluvială str. Ramadan–zona II“: 2.457.979,97 lei (inițial 1.798.826 lei);
- „Centrală termică zona Giurgiu Nord“: 1.020.658,32 lei (inițial 746.550 lei).
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
8. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4623/20.10.2015, Municipiul Deva a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 30.000.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 30.10.2015 cu CEC Bank SA.
Cu Notificarea nr. 19-85893/12.09.2019, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care
a stat la baza aprobării contractării împrumutului în valoare de 30.000.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 293/10.09.20198 pentru
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modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2015 privind aprobarea contractării de către Municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii în aceasta a unor obiective noi și a redistribuirii
sumelor din finanțarea rambursabilă, după cum urmează:
• Alimentare cu apă și canalizare pe prelungirea străzii Aurel Vlaicu – 649.581,44 lei;
• Modernizare strada Câmpului din satul Bârcea Mică – 633.267,66 lei;
• Modernizare prelungire strada Petru Rareș – 305.686,66 lei;
• Locuințe sociale modulare – 72 unități locative str. Nicolae Grigorescu, Municipiul Deva – 5.808.917,75 lei;
• Reamenajare parcare din zona Trident, bloc 2 – 122.743,29 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Cioclovina adiacentă blocului nr. 13A – 77.965,47 lei;
• Reamenajare parcare pe Aleea Neptun adiacentă blocului nr. 37 – 52.153,05 lei;
• Modernizare strada Alunului - 366.308,20 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 400.848,33 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe strada Granitului, Deva – 21.256,50 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Pedagogic Regina Maria (fost Colegiu Național Sabin Drăgoi) – 479.231,40 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Decebal – 504.134,81 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Național Sportiv Cetate – 283.868,62 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Cristur – 485.797,58 lei;
• Amenajare teren sport la Școala Generală Andrei Șaguna – 270.363,39 lei;
• Amenajare teren sport Colegiul Tehnic Transilvania – 241.550,75 lei;
• Amenajare parcare pe terenul din Piața Unirii nr. 8 – 1.008.000 lei;
• Pod acces între incinta III și II Cetate Deva – 275.828,14 lei;
• Amenajare loc joacă în cartier Viile Noi în municipiul Deva – 78.371,29 lei;
• Amenajare loc joacă pe strada B. Lăutaru – 265.550,97 lei;
• Amenajare scări Str. Parângului – 109.199,71 lei;
• Modernizare drum acces la Capela - Cimitir Catolic din sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 147.457,48 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare Str. Roci – 36.360 lei;
• Amenajare parcare Aleea Păcii – 81.558,85 lei;
• Amenajare parcare Str. Cernei din municipiul Deva – 100.906,50 lei;
• Amenajare parcare Str. Salcâmilor – 131.292,89 lei;
• Amenajare parcare Str. Gh. Doja, zona Bl. P3 – 80/2 – 65.008,63 lei;
• Reabilitare scări pe Al. Teilor – 270.241,20 lei;
• Amenajare scări pe Al. Crișului – 266.596,80 lei;
• Imobil format din teren cu construcție situat în municipiul Deva, Aleea Streiului nr. 24, având ca destinație Bloc cu locuințe
sociale – 1.112.881 lei;
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Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva – 433.430,42 lei;
Reamenajare parcare Aleea Pescarilor în zona blocului K4 – 250.000 lei;
Reabilitare trotuar B-dul 22 Decembrie pe partea stângă de la B-dul N. Bălcescu până la Dacia Service – 128.750 lei;
Amenajare grup sanitar, zona Bejan din municipiul Deva – 220.104,87 lei;
Amenajare parcare la blocul 22, Aleea Jupiter – 145.400 lei;
Amenajare trotuar Str. G. Enescu – Str. Progresului – 174.907,37 lei;
Amenajare trotuar Str. Pietroasa – 221.344,24 lei;
Amenajare trotuar Aleea Păcii, municipiul Deva – 116.914,85 lei;
Amenajare parcare Str. Gh. Doja, Bl. 13, municipiul Deva – 80.595,95 lei;
Amenajare parcare Aleea Romanilor, municipiul Deva – 87.008,14 lei;
Pistă atletism la Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva – 481.133,58 lei;
Amenajare teren de sport în incinta Colegiului Național Decebal Deva – 484.920,29 lei;
Amenajare platforme subterane de colectare selectivă deșeuri menajere – 8 locații – 390.000 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Haraului, din municipiul Deva – 80.562,20 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Brândușei, din municipiul Deva – 215.639,95 lei;
Amenajare parcări pe Aleea Crișului, municipiul Deva – 59.000 lei;
Modernizare drum de legătură între Str. Vulcan și Str. Coziei, din municipiul Deva – 356.000 lei;
Amenajare parcare Aleea Muncii Bl. D8 – 39.800 lei;
Amenajare parcare Aleea Crinilor Bl. E11 – 101.150 lei;
Amenajare parcare Aleea Poiana Narciselor Bl. 43 – 104.369,97 lei;
Amenajare parcare Str. Mihai Viteazu, Bl. 47 – 199.100 lei;
Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 244.640,70 lei;
Reabilitare Birouri Primăria Deva – 307.624,30 lei;
Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din municipiul
Deva – refuncționalizarea Incintei I – 287.385 lei;
Amenajare locuințe sociale – 72 unități locative Bloc 3 și Bloc 4 zona cartier Grigorescu, str. Nicolae Grigorescu din
municipiul Deva – 3.581.792,95 lei;
Achiziționare 12 autobuze - în regim second hand – 2.100.000 lei;
Achiziție imobil, compus din teren și construcții, înscris în C.F.nr. 76161 Deva, în suprafață de 32.094 mp, situat în Deva,
str. Azaleelor - prelungirea depozitelor, nr. 2 – 4, județul Hunedoara – 811.536,86 lei;
Introducere gaz metan în Barcea Mică – 60.000 lei;
Amenajare teren de sport la Casa Maghiară – 525.000 lei;
Amenajare capela mortuară în localitatea în localitatea Cristur – 450.000 lei;
Casa mortuară Barcea Mică – 120.700 lei;
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Amenajare casă mortuară Archia – 100.000 lei;
Reabilitare teren de sport Școala Cristur – 400.000 lei;
Modernizare str. Coziei – 1.054.060 lei;
Modernizare str. Granitului – 235.700 lei;
Modernizare str. Cascadei – 250.000 lei;
Achiziționare autospecializată pentru ridicări și transport vehicule, în regim second hand – 209.000 lei;
Achiziționare echipament de marcaj rutier – 159.300 lei;
Achiziționare imobil teren înscris în C.F. nr. 69911 Deva, nr. cadastral 5932, în suprafață de 297 mp, situat în Deva, Calea
Zarandului, în zona Auchan, județul Hunedoara – 80.200 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
•
•
•
•
•
•
•
•

VIII. DIVERSE
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