
COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI

Pentru şedinţa CAÎL din data de 22 ianuarie 2020, care se va desfăşura la sala 17, parter, ora 1100, 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 puteau fi contractate de
către  unităţile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale  a  fost  în  sumă  de  1.700  milioane  lei,  iar  plafonul  privind  tragerile  din  finanţările
rambursabile contractate sau care urmau să fie contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a fost în sumă de 1.600
milioane  lei.  Plafoanele  menţionate  nu  cuprindeau  finanţările  rambursabile  destinate  refinanţării  datoriei  publice  locale,  finanțările
rambursabile destinate proiectelor care beneficiau de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate
proiectelor care beneficiau de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.

Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din  Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar  pe  anul  2020,  în  anul  2020,  plafonul  privind  finanţările  rambursabile  care  pot  fi  contractate  de  către  unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.200 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 1.300 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 în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2021:
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Anul
Limite

contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare

(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2) 

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri

(% din limită)

Trageri
reautorizate în

anul 2019
(mil. lei) 2)

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

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

2019 1.700,00 1.487,51    212,49 1.600,00     1.561,62   38,38     97,60 344,48  1.175,55        1.240,46

2020 1.200,00        0,00 1.200,00 1.300,00     1.200,00 100,00     92,31  807,23

2021 1.200,00 1.200,00       689,53 510,47     57,46  327,98

NOTĂ: 
1) Limite aprobate prin OUG nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019, Legea nr. 238/2019 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
(4,745 lei/euro, 4,24 lei/dolar), 2020 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar) și 2021 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2019 (noiembrie 2019), publicată de
Comisia Națională de Strategie și Prognoză;

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

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

COMUNA DUDEȘTII
NOI

JUDEȚUL TIMIȘ
Calea Becicherecului

nr. 29.
Tel./Fax:

0256 - 378 020
comuna@ dudestii-

noi.ro

Asfaltarea străzilor în 
comuna Dudeștii Noi PNDR
Extindere rețea de 
alimentare cu apă și 
canalizare menajeră în 
comuna Dudeștii Noi, jud. 
Timiș PNDR
Construire grădiniță P+1E în 
comuna Dudeștii Noi, jud. 
Timiș PNDR
Restaurarea și amenajarea 
peisagistică a ansamblului 
arhitectural Biserica 
Romano-Catolică „Sf. 

4377/594792/
18.12.2019
completări
20.01.2020

BCR 0,00 10.000.000
trageri în

2020:
7.000.000

2021:
3.000.000

24
luni

96
luni

ROBOR6M + 3,75%

com.acordare: 
0,35% flat

NU
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Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-
nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate

în derulare

EUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada

de
ram-
bur-
sare

Comisioane

Vendelin” POR (parteneriat 
între Comuna Dudeștii Noi și 
Episcopia Romano-Catolicã 
Timișoara, liderul 
parteneriatului fiind Comuna 
Dudeștii Noi)

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 925/2018, cuprinse în Anexa nr. 1.

În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2020, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor
locale la data de 18.12.2019 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).

IV. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019:

Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în
derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada de

ram-
bur-
sare

Comisioane

COMUNA SCHITU
JUDEŢUL GIURGIU
Str. Șoseaua Giurgiu-

lui, nr. 43.
Tel.: 0246 - 276 219

clschitugr@yahoo.com
primariaschitu@ pri-

Achiziție buldoexcavator 
(tractor multifuncțional)
leasing financiar

4382/599502/
17.01.2020

Garanti 
BBVA 
Leasing - 
Motoractive
IFN SA

- 420.742,35
trageri în

2020

- 48 luni 8%  

com.analiză: 
1,1%

NU
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Unitatea
administrativ-

teritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documen-

taţiei

Fi-nan-
ţator

Valoare finanţare
rambursabilă

Perioada de
finanţare Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile

aflate în
derulareEUR RON

Peri-
oada

de
gra-
ţie

Peri-
oada de

ram-
bur-
sare

Comisioane

mariuaschitugr.ro

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

1. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 5712/02.04.2019  a fost avizată contractarea de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile, în valoare de
50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Deva a încheiat cu EXIMBANK SA,
Contractul de credit  nr.16-ATM/15.05.2019.
 
Cu  Notificarea  nr.  19-124262-PDV/09.12.2019,  completată  cu  nr.  19-128723-PDV/17.12.2019  și  nr.  20-4697-PDV/17.01.2020,  Primăria
Municipiului Deva aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată  Hotărârea Consiliului Local nr. 405/09.12.2019 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.  Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice
finanțate din împrumutul contractat de la EXIMBANK SA.  Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de
investiții:
1. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva: 155.577 lei;
2. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Clădire IPH din municipiul Deva: 245.000 lei;
3. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public: Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva: 495.000 lei;
4. Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva: 6.500.000 lei;
5. Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva: 19.111.981 lei;
6. Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva: 428.729 lei;
7. Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva: 241.420 leri;
8. Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei: 140.130 lei;
9. Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal: 2.000.000 lei;
10. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și D.N. 7 – Calea Zarandului din municipiul Deva: 500.000 lei;
11. Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm: 1.500.000 lei;
12. Introducere gaz metan Bârcea Mică: 800.000 lei;
13. Amenajare teren de sport la Casa Maghiară: 233.965 lei;
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14. Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur: 383.957 lei;
15. Casă mortuară Bârcea Mică: 550.000 lei;
16. Amenajare Casă mortuară: Archia din municipiul Deva: 525.000 lei;
17. Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva: 329.570 lei;
18. Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva: 392.000 lei;
19. Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva: 300.000 lei;
20. Modernizare strada Dricuri, sat Cristur: 300.000 lei;
21. Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur: 350.000 lei;
22. Modernizare strada Coziei: 500.000 lei;
23. Rețea structurată: 191.755 lei;
24. Optimizarea  proceselor  în  concordanță  cu  Strategia  pentru  Consolidarea  Administrației  Publice  la  nivelul   Municipiului  Deva,  prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020: 24.500 lei;
25. Reabilitarea,  modernizarea  clădirilor  și  echiparea  infrastructurii  educaționale  a  Școlii  Gimnaziale  „Andrei  Șaguna”,  prin  Programul

Operațional Regional 2014-2020: 6.500 lei;
26. Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  M2,  Aleea  Crizantemelor  din  Municipiul  Deva, prin  Programul  Operațional

Regional 2014-2020: 15.000 lei;
27. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3 - Aleea Moților din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-

2020: 293.000 lei;
28. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 – B-dul Decebal din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-

2020: 39.000 lei;
29. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7 - Aleea Plopilor din municipiul Deva,  prin Programul Operațional Regional

2014-2020: 8.100 lei,
30. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional

2014-2020: 612.000 lei;
31. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60: Aleea Streiului din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional 2014-

2020: 27.100 lei;
32. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A - Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin Programul Operațional Regional

2014-2020: 40.200 lei;
33. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D - Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva,  prin Programul Operațional Regional

2014-2020: 33.500 lei;
34. Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente, prin Programul Operațional Regional 2014-

2020: 36.918 lei;
35. Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 35.500 lei;
36. Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 1.000 lei;
37. Reabilitarea,  modernizarea  și  echiparea  infrastructurii  educaționale  antepreșcolare  la  Creșa  Deva,  Al.  Viitorului,  prin  Programul

Operațional Regional 2014-2020: 16.071,94 lei;
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38. Reabilitarea  zonei  urbane  Dealul  Cetății  Deva,  monument  al  naturii  și  istoric  cu  valoare  turistică  ridicată  din  Municipiul  Deva  -
Refuncționalizarea Incintei I, prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 30.000 lei;

39. Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin Programul Operațional Regional 2014-
2020: 12.607.526,06 lei.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. 

2. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

Prin Hotărârea CAÎL nr. 4.880/26.05.2016 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Ploiești a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 78.780.940 lei, pentru realizarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, 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 către Municipiul Ploiești de la EximBank SA, conform Contractului de credit nr. 5–APH din data de 30.05.2016.

Prin Notificarea nr. 20048/15.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Ploiești aducea la cunoștința CAÎL alocarea sumei de
20.489.412,68 lei, din finanțarea rambursabilă de 78.780.940 lei, de la obiectivele de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeană la obiectivul de investiții de interes public local „Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului (Podul de
lemn)”. Drept urmare, prin Hotărârea CAÎL nr. 5252/27.11.2017 s-a aprobat efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de
78.780.940 lei, astfel:

• în anul 2016: 58.291.527,32 lei pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană prin
Programul Operațional Regional 2007–2013;

• în anul 2019: 20.489.412,68 lei.

Cu  Notificarea  nr.  25.189/11.12.2019,  înregistrată  la  Ministerul  Finanțelor  Publice  cu  nr.  77223/  12.12.2019,  Municipiul  Ploiești  aduce  la
cunoștința CAÎL realocarea din valoarea de 20.489.412,68 lei, aprobată pentru efectuarea de trageri în anul 2019, a sumei de 10.288.401,43 lei
pentru trageri în anul 2020, la același obiectiv de investiții „Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului (Podul de lemn)”. În
acest  sens,  Primăria  Municipiului  Ploiești  a  transmis  Hotărârea  Consiliului  Local  (HCL)  nr.  507/09.12.2019  privind  modificarea  Hotărârii
Consiliului Local nr.440/13.11.2019 privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de Municipiul Ploiești de la EximBank.
Totodată, prin HCL nr. 507/09.12.2019 s-a aprobat rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanțate din suma de 43.950.868,72 lei autorizată
pentru efectuarea de trageri în anul 2019 din finanțarea rambursabilă în valoare de 71.219.060 lei, conform Hotărârii CAÎL nr. 5818/22.08.2019,
prin redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții aprobate initial.
Valoarea finanțării rambursabile autorizate rămâne neschimbată.

3. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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a) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5292/08.03.2018,  Sectorul 3 al Municipiului București 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 19.04.2018 cu
Raiffeisen Bank SA. Ulterior, prin Hotărârea CAÎL nr. 5785/17.07.2019, suma contractată a fost suplimentată cu 99.205.938 lei pentru realizarea
unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, respectiv pentru reabilitarea termică a unor blocuri
de locuințe din Sectorul 3.

Cu Notificarea nr. 766676/23.12.2019, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista
de  investiții  care  a  stat  la  baza  aprobării  contractării  împrumutului,  conform  HCLS3  nr.  789/19.12.2019  privind  modificarea  HCLS3  nr.
514/31.10.2019, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr. 0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA. Modificările
se referă la Anexa nr. 2 la hotărâri și constau în redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora. În urma modificării listei de
investiții cuprinse în Anexa nr. 2, alocarea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora este următoarea:

• Modernizare și reabilitare Parcul Pantelimon: 26.536.295,47 lei;
• Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal: 62.516.704,53 lei;
• Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu: 4.055.000 lei;
• Construire complex multifunctional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu: 4.822.000 lei;
• Construire complex multifunctional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca: 1.000.000 lei,
• Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 240: 870.000 lei;
• Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială Nicolae Labiș: 200.000 lei.   

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.

b) Prin Hotărârea CAÎL nr. 5050/19.01.2017, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă, în
valoare  de  100.000.000  lei,  destinată  realizării  unor  investiții  publice  de  interes  local  din  Sectorul  3,  conform Contractului  de  credit  nr.
RQ17011478862580/06.02.2017  încheiat  cu  CEC  Bank.  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 externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și a altor obiective de investiții din Sectorul 3.

Cu  Notificarea nr.  766656/23.12.2019,  Primăria  Sectorului  3  al  Municipiului  București  aduce la  cunoștința CAÎL  că listele  obiectivelor  de
investiții  pentru a căror realizare a fost contractat  întregul împrumut au fost modificate prin hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 3 nr.
788/19.12.2019  privind  modificarea  HCLS3  nr.  513/31.10.2019,  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 unui obiectiv de investiții, introducerea unuia nou și realocarea unor sume din împrumut pentru realizarea obiectivelor aflate în lista
de investiții – Anexa 2, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit  - HCLS3 788/19.12.2019, întocmită de primărie în baza Anexei
nr. 2 la HCLS3 nr. 788/2019 (anexele 1 și 3 au rămas nemodificate). Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor consiliului local
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei 2, sunt următoarele:
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- 1.820.012,40 lei pentru Anexele 9, 10, 11, 14, 27 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 64/31.03.2016;
- 829.964,64 lei pentru Anexele 18 și  63 la Hotărârea Consiliului  Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 321/29.11.2016;
- 22.160.542,47 lei pentru Anexele nr. 66, 46, 37, 50, 69, 19, 2, 1, 3, 4, 6, 10, 9, 7, 16, 63, 40, 45, 58, 38, 41, 33, 34, 35, 18, 14, 53, 32, 31, 30
și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri
de locuințe din Sectorul 3 nr. 343/15.12.2016;
- 4.345.030,48 lei pentru Anexele nr. 48, 38, 39, 9, 2, 3, 4, 5, 33 și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 344/15.12.2016;
- 548.531,34 lei pentru Anexele nr. 23 și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 345/15.12.2016;
- 2.334.643,38 lei pentru amenajare spații verzi, zonele XVIII, XIX, XX, IV, IX, XI, XIII, XIV și XVI, ai căror indicatori tehnico-economici au fost
aprobați prin HCL S3 nr. 246/30.10.2015, 141/30.06.2015, 188/20.08.2015, 189/20.08.2015 și 205/30.09.2015;
- 626.024,17 lei pentru modernizări  locuri joacă, ai căror indicatori  tehnico-economici  au fost  aprobați prin HCL S3 nr.  144/30.06.2015 și
185/20.08.2015;
- 14.893.005,90  lei pentru lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere la unele școli și grădinițe, ai căror indicatori tehnico-economici au
fost aprobați prin HCL S3 nr. 32/23.02.2016, 363/25.08.2017, 394/2018 și 242/2018;
- 202.458,42 lei pentru amenajare peisagistică, piață urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba
Novac – Ctin Brâncuși) – amenajare spații verzi, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 80/23.04.2015;
- 4.620.174,29 lei pentru Anexele 1, 2, și 14 la HCL S3 nr. 102/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 14.996.632,60 lei pentru Anexele 3, 4, 13, 24, 36 și 38 la HCL S3 nr. 103/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 6.746.464,49 lei pentru Anexele 1, 3, 144 și 159 la HCL S3 nr. 104/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-  3.014.214,93  lei  pentru  Anexa  2  la  HCL  S3  nr.  207/16.05.2017  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  privind  creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 5.023.559,44 lei pentru Anexele 1, 2 și 3 la HCL S3 nr. 141/07.04.2017 privind modificarea Anexelor nr. 1, 7 și 9 la Hotărârea Consiliului Local
Sector 3 nr. 70/28.02.2017; 
- 194.219,97 lei pentru Anexa 1 la HCL S3 nr. 11/29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare – Colegiul tehnic Costin D. Nenițescu – corp C4”;
- 408.261,69 lei pentru Anexa la HCL S3 nr. 243/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
privind „Lucrări de amenajare a locurilor de joacă și a spațiilor verzi adiacente Creșei Greierașul din Sectorul 3”;
- 7.018.784,36 lei pentru Anexele nr. 1, 2, 3 și 4  la HCLS 3 nr. 87/23.02.2018 privind modificarea anexelor nr. 25, 113 și 150 la Hotărârea
Consiliului Local Sector 3 nr. 104/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare – referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici
privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
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- 1.367.000 lei pentru lucrări de investiții la bloc C5 – Cămin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” ai căror indicatori
tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 312/13.06.2019;
- 850.475,02 lei pentru reparații și investiții corp C – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin
HCL S3 nr. 39731.08.2019;
- 2.000.000 lei pentru lucrări de creștere a eficienței energetice, modernizare și extindere (inclusiv taxe ISC, consultanță tehnică, altele) – Creșa
Trapezului, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 238/18.06.2018;
- 3.000.000 lei pentru creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal, ai căror indicatori tehnico-economici au
fost aprobați prin HCL S3 nr. 395/05.09.2017;
- 3.000.000 lei pentru creșterea atractivității și amenajare peisagistică Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal, ai căror indicatori tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 560/28.11.2018.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.

4. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI

a) Prin Hotărârea  CAÎL nr.  5918/19.09.2019  a  fost  avizată  contractarea  de  către  Sectorul  6 al  Municipiului  București a  unei  finanţări
rambursabile, în valoare de 9.504.745,94 EUR, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Sectorul 6 al
Municipiului București a încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI), Contractul de finanțare nr. FI No. 87.827 Serapis No 2016-0952 din
16.12.2019-București, respectiv 18.12.2019-Luxembourg. 

Cu Notificarea nr. 48190/16.12.2019, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea
Consiliului Local  nr.  324/12.12.2019 privind modificarea și  completarea Hotărârii  Consiliului  Local al  Sectorului  6 nr.  191/29.09.2016. Prin
adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată atât oferta indicativă și draftul de contract de credit din partea băncii finanțatoare,
cât și modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la BEI, în valoare totală de 31.300.000 EUR.
Urmare acestor modificări, finanțarea rambursabilă autorizată prin Hotărârea CAÎL nr. 5918/19.09.2019 va fi în valoare de 9.500.000 EUR și va
fi utilizată pentru realizarea următoarelor obiective de investiții,  respectiv pentru reabilitarea termică a următoarelor blocuri de locuințe din
Sectorul 6 al Municipiului București:
1. Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr.6;
2. Bloc 3, Sc. 1-6, Aleea Politehnicii, nr.6 / sc.7,8, Str. Baia de Arieș, nr.3;
3. Bloc 4+4 ANEXA, Calea Giulești, nr.46-48;
4. Bloc 5, Sc. A-E, Calea Giulești, nr.111;
5. Bloc 13ICEM, Sc.1-3, Calea Crângași, nr.36;
6. Bloc 14, Sc. A-D, Bd. Iuliu Maniu, nr.16;
7. Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crângași, nr.32;
8. Bloc M21, Sc.1-7, Aleea Cetățuia, nr.1.

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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b) Prin Hotărârile CAÎL nr.  5806/22.08.2019 și  nr.  5890/19.09.2019, Sectorul  6 al  Municipiului  Bucureşti  a primit  avizul  de a contracta o
finanţare rambursabilă, în valoare totală de 28.795.254,06 EUR, de la BEI, destinată pre/cofinanțării unor investiții publice de interes local care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Facilitatea ELENA, proiectul „D6EEPB – Sector 6 – Eficiență
energetică pentru clădiri publice”.

Cu  Notificarea  nr.  594695/17.12.2019,  cu modificările  și  completările  ulterioare,  Primăria  Sectorului  6  al  Municipiului  București  aduce  la
cunoștința CAÎL că în urma semnării contractului de credit cu BEI s-a redus suma aferentă pre/cofinanțării investițiilor publice de interes local
care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Facilitatea ELENA, proiectul „D6EEPB – Sector 6 – Eficiență
energetică pentru clădiri publice”, de la suma de 38,3 milioane EUR la suma de 31,3 mil. EUR. În acest sens, în notificare se specifică că din
suma autorizată inițial de CAÎL prin Hotărârea nr. 5806/22.08.2019, respectiv 22 mil. EUR, s-a contractat doar suma de 21,8 mil. EUR, în timp
ce suma autorizată prin Hotărârea CAÎL nr. 5890/19.09.2019 (6.795.254,06 EUR) nu va mai fi contractată. Totodată, ca urmare a semnării
contractului de credit, au intervenit și unele modificări în lista de investiții care a stat la baza obținerii avizului CAÎL, după cum urmează:
- din lista inițială de 12 unități de învățământ pentru care se vor face lucrări de eficientizare a consumului de energie au fost înlocuite 2, dar
pentru cele cu care s-au înlocuit, respectiv Grădinița Paradisul Piticilor și Căminul 2, parte din Liceul Petru Poni, nu au fost încă aprobate
documentațiile tehnico-economice aferente. Ca atare, suma de 12,5 mil. EUR aferentă lucrărilor de eficientizare a consumului de energie
pentru unele unități școlare din Sectorul 6 va fi folosită doar pentru cele 10 pentru care au fost aprobate documentațiile tehnico-economice,
respectiv: Școala A. Păunescu, Școala nr. 197, Școala Sf. Constantin și Elena, Școala nr. 59, Școala nr. 117, Școala Sf. Andrei, Școala nr. 309
și Grădinița nr. 208;
- din cele 8 clădiri care trebuiau construite respectând principiul NZEB (clădire publică nou construită cu aproape zero consum energetic) au
rămas doar 7, după ce a fost eliminată una dintre acestea, suma de 9,3 mil. EUR urmând a fi folosită pentru construirea câte unui corp de
grădiniță în incinta Cartierului ANL Brâncuși, în incinta Școlii Sf. Constantin și Elena și în incinta Grădiniței nr. 274, precum și pentru construirea
de spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlilor gimnaziale Sf. Andrei, 197, 193 și 156.
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