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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 

 
 
 

ORDINE DE ZI 
 
 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de 22 august 2019, care se va desfăşura la sala17, 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 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: 
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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 1.007,09 692,91 1.600,00     1.155,00 445,00  72,19 10,16 518,22 970,84 

2020 1.200,00   1.200,00 1.200,00   0,00 100,00   504,83 

2021 1.200,00   1.200,00 677,99 522,01 56,50    160,69 

NOTĂ:                  
1) Limite aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, cu modificările din OG nr. 12/2019și 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: 
 

Nr. 
crt. 

 

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 

1 

SECTORUL 6 
MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI 

Calea Plevnei nr. 147-
149, 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, cu modificările 
și completările ulterioare, 
precum și a Anexei 3 
centralizator obiective de 
investiții) 
ELENA 
 
Ministerul Fondurilor 

4259/588985/ 
28.06.2019 
completări 

02.07.2019, 
589306/ 

10.07.2019, 
589399/ 

12.07.2019, 
589618/ 

19.07.2019, 
590521/ 

14.08.2019 
590573/ 

20.08.2019 

BEI 

22.000.000 
trageri în: 

2019: 
18.000.000 

2020: 
4.000.000 

0,00 48 
luni 

216 
luni 

0,962% 

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 
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Nr. 
crt. 

 

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 

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. 

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 
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) 
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Nr. 
crt. 

 

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 

2 

COMUNA DOLHEȘTI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CP 727185. 
Tel.: 0230 - 549 282 
Fax: 0230 - 549 249 
primaria_dolhești@ 

yahoo.com 
www.comuna 

dolhesti.ro 

Achiziție buldoexcavator 
pentru dotarea 
compartimentului 
cultură-administrativ, 
comuna Dolhești, jud. 
Suceava 
PNDR 

4274/589440/ 
15.07.2019 
completări 
05.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

432.381,7
trageri în 

2019 
2 luni 16 

luni 

ROBOR6M + 
3,25%   
 
com.analiză: 
0,5%, flat 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutlizare: 
0,5% flat 
com.ramb.antici
p.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadența
re/ reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

o finanţare 
rambursabilă directă: 
Erste Group Bank AG 
Viena: 206.000 EUR, 
Program „Utilități și 
mediu Suceava”, 2004, 
25 ani (5 ani grație)  

3 

COMUNA DENSUȘ 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Com. Densuș nr. 154. 

Tel./Fax: 
0254 - 775 010  

comunadensus@ 
gmail.com 

www.primaria 
densus.ro 

Achiziție utilaj 
multifuncțional în 
Comuna Densuș, jud. 
Hunedoara 
PNDR 

4289/590214/ 
06.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

154.207,55 
trageri în 

2019 
5 luni 1 

lună 

ROBOR6M + 
3,75%   
 
com.analiză: 
0,5% 
com.analiză în 
regim de 
urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
1% 
com.neutlizare: 

NU 
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Nr. 
crt. 

 

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 

0,5% flat 
com.ramb.antici
p.: 1% 
com.refin.: 3% 
com.rescadența
re/ reeșalonare/ 
restructurare: 
0,7% 

4 

ORAȘUL 
ȘTEFĂNEȘTI 

JUDEŢUL BOTOȘANI 
Str. Ștefan Luchian nr. 

4. 
Tel.: 0231 - 564 101 
Fax: 0231 -564 381 
primaria@stefanesti-

bt.ro 
www.orasulstefanesti-

bt.ro 

Modernizare rețelei de 
iluminat public din orașul 
Ștefănești, județul 
Botoșani 
 
Contract finanțare 
nerambursabilă finanțat 
prin Programul de 
Cooperare Elvețiano - 
Român 

4300/590534/ 
14.08.2019 BCR  

1.187.366 
trageri în 

2019 
6 luni 54 

luni 

ROBOR6M + 
3,5%   
 
com.acordare: 
1% flat 
com.ramb.antici
p.: 2% flat, în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

NU 

TOTAL 

22.000.000 
trageri în: 

2019: 
18.000.000 

2020: 
4.000.000 

1.773.955,
25 

trageri în 
2019 

 
 
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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019,modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, și Hotărârea Guvernului nr. 
925/2018: 

a) urmare notificărilor transmise de Consiliul Județean Arad (nr. 16718/13.08.2019), Consiliul Județean Buzău (nr. 10532/12.08.2019 și 
11425/13.08.2019) și Orașul Iernut - județul Mureș (nr. 16788/01.08.2019), potrivit cărora unitățile administrativ-teritoriale respective 
disponibilizează sume autorizate pentru 2019și, implicit, renunță la cererile pentru autorizare de trageri pentru acest an, Lista cererilor 
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pentru autorizare de trageri în anul 2019, neautorizate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale la data de 07.08.2019 (data 
ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri) se modifică și cuprinde cererile prezentateîn Anexa nr. 1; 

b) 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 07.08.2019; 

c) cererile pentru autorizarea efectuării de trageri primite și/sau completate după ultima ședință CAÎL sunt prezentate în Anexa nr. 3.   
 
 
IV. Analiza următoarelorcereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, 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. 

 

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 

1 

ORAȘUL 
MĂRĂȘEȘTI 

JUDEŢUL VRANCEA 
Str. Siret nr. 1. 

Tel./Fax: 
0237 - 260 550 

primaria@ 
primariamarasesti.ro 

www.primaria 
marasesti.ro 

Extindere rețele de 
distribuție a gazelor 
naturale 
Achiziție mașină 
multifuncțională pentru 
măturat stradal complet 
utilată și echipată 

4237/588073/ 
04.06.2019 
completări 
589917/ 

30.07.2019 

BCR 0,00 

2.000.000 
 

trageri în: 
2019: 

1.400.000 
2020: 

600.000 

36 
luni 84 luni 

ROBOR6M + 
1,75% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.ramb. 
anticip.: 2% flat, 
în cazul refin. de 
la altă bancă 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 8.000.000 lei, 
investiții publice, 2007, 
23 ani (3 ani graţie)  
2.MFP: 243.000 lei, 
cofin. proiect inclus în 
program național - 
OUG nr. 2/2015, 2015, 
10 ani    
3.MFP: 198.366 lei, 
cofin. proiect FEN - 
OUG nr. 27/2017, 
2017, 10 ani 
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Nr. 
crt. 

 

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 

2 

COMUNA PARINCEA 
JUDEȚUL BACĂU 
Tel.: 0234 - 226 530 
Fax: 0234 – 226 524 
office@parincea.ro 
www.parincea.ro 

Reabilitare, 
modernizare, extindere 
și dotare sediu primărie, 
comuna Parincea, jud. 
Bacău 

4257/588851/ 
25.06.2019 
completări 
05.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

900.000 
 

trageri în: 
2019: 

180.000 
2020: 

360.000 
2021: 

360.000 

24 
luni 60 luni ROBOR6M + 2%   NU 

3 

MUNICIPIUL 
TÂRGOVIȘTE 

JUDEŢUL 
DÂMBOVIȚA 

Str. Revoluției nr. 1 - 
3, CP 130011. 

Tel.: 0245 – 613 928 
Fax: 0245 – 217 951 
primarulmunicipiului 
targoviste@pmtgv.ro 

www.pmtgv.ro 

Reabilitare și 
modernizare Stadionul 
Eugen Popescu din 
Târgoviște - expertiză 
tehnică și documentație 
tehnică 
Extindere rețele de apă 
și canalizare și extindere 
rețea de gaze naturale în 
mun. Târgoviște (inclusiv 
Cartier Priseaca) - 
documentații tehnico-
economice și execuție  
Reabilitare termică 
blocuri (expertize, 
execuție lucrări, 
proiectări, dirigenție de 
șantier) 
Reparații capitale străzi 
în mun. Târgoviște 
Reabilitare și 
modernizare Piața 
Tricolorului 

4268/589215/ 
05.07.2019 
completări 
589215/ 

01.08.2019 

BCR 0,00 

65.000.000 
 

trageri în: 
2019: 

15.000.000 
2020: 

30.000.000 
2021: 

20.000.000 

28 
luni 

120 
luni 

ROBOR1M + 
3,15% 

4 finanţări 
rambursabile: 
1.BRD-GSG: 
18.358.434,83 lei, 
proiect FEN, 2011, 13 
ani (3 ani graţie)   
2.CEC Bank: 
18.020.000 lei, investiții 
reparații străzi, 2015, 
10 ani (2 ani grație) 
3.CEC Bank: 
16.315.392,60 lei, 
proiecte FEN, 2016, 
10,5 ani (3 luni graţie)   
4.CEC BanK: 
12.146.242,92 lei, 
refinanțare cerdit CEC 
din 2015, 2019, 7 ani 
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Nr. 
crt. 

 

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 

Modernizare și 
reabilitare str. Neagoe 
Basarab din mun. 
Tâtgoviște 
(documentație tehnico-
economică și execuție 
lucrări) 
Reabilitare și 
modernizare Piața 
Revoluției și Parcul 
Mitropolie din municipiu 
Reabilitare drum de 
centură 

4 

ORAȘUL 
PANTELIMON 

JUDEŢUL ILFOV 
Str. Sf. Gheorghe nr. 

32. 
Tel.: 021 - 350 24 44 
Fax: 021 - 350 24 42 

secretariat@ 
primariapantelimon.ro 

www.primaria 
pantelimon.ro 

Reamenajare, 
recompartimentare, 
extindere, schimbare de 
funcțiune imobil existent, 
amenajare incintă Bd. 
Biruinței nr. 48-50, oraș 
Pantelimon, jud. Ilfov 
Realizare canalizare 
pluvială tronson str. 
Călărași - str. Câmpului, 
etapa I, oraș Pantelimon, 
jud. Ilfov 
Modernizare străzi în 
Orașul Pantelimon, lotIII 

4271/589397/ 
12.07.2019 
completări 
589916/ 

30.07.2019, 
31.07.2019, 
02.08.2019 

BCR 0,00 

15.000.000 
 

 trageri în: 
2019: 

1.500.000 
2020: 

4.000.000 
2021: 

6.500.000 
2022: 

3.000.000 

24 
luni 

132 
luni 

ROBOR6M + 
1,05% 

3 finanţări 
rambursabile: 
1.BCR: 30.000.000 lei, 
investiții publice, 2013, 
10 ani (3 ani graţie)  
2.MFP: 5.643.259 lei, 
cofin. proiect inclus în 
program național - 
OUG nr. 2/2015, 2015, 
10 ani    
3.BCR: 25.000.000 lei, 
investiții publice, 2017, 
15 ani (3 ani graţie)  

5 

ORAȘUL IERNUT 
JUDEŢUL MUREȘ 
Piața 1 Decembrie 

1918 nr. 9, CP 
545100. 

Tel.: 0265 - 471 410 
Fax: 0265 - 471 376 

Modernizare drum 
comunal DC 86 Iernut - 
Sălcud, județul Mureș 

4278/589864/ 
29.07.2019 BCR 0,00 

2.648.335,47 
 

trageri în 2020 
8 luni 118 

luni 

ROBOR3M + 
1,60%   
 
com. acordare: 
0,15%flat  

o finanţare 
rambursabilă directă: 
CEC Bank: 
7.571.805,71 lei, 
refinanțare datorie 
publică locală, 2017, 
12 ani  
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Nr. 
crt. 

 

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 

iernut@cjmureș.ro 

6 

MUNICIPIUL GALAŢI 
JUDEŢUL GALAŢI 

Str. Domnească nr. 38 
Tel.: 0236 - 307 700 
Fax: 0236 - 461 460 

main@ 
primariagalati.ro 

www.primariagalati.ro 

Achiziție 40 autobuze 
Euro 6 Diesel 
(26.246.000 lei) 
Modernizare linii tramvai 
și carosabil străzile 
Siderurgiștilor și 1 
Decembrie 1918 POR, 
31.754.000 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” POR, 
12.000.000 lei 
Achiziție autobuze 
electrice hibride 

4284/590138/ 
05.08.2019 
completări 
590537/ 

14.08.2019 
 

EXIM-
BANK 
 
T2019 
plafon 
26.246
.000 

0,00 

100.000.000 
din care 

43.754.000 
pentru proiecte 

FEN 
 

trageri în:  
2019: 

60.000.000 
 din care 

33.754.000 
pentru proiecte 

FEN 
2020: 

40.000.000 
din care 

10.000.000 
pentru proiecte 

FEN  

24 
luni 

120 
luni 

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

8 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, 
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Nr. 
crt. 

 

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 

investiţii publice, 2017, 
10 ani (2 ani grație) 

7 
COMUNA CHIAJNA 

JUDEŢUL ILFOV 
Str. Păcii nr. 75 

Parc agrement campus 
școlar 
Înființare infrastructură 
preșcolară în com. 
Chiajna, grădiniță cu 
program prelungit, 
branșamente utilități, 
împrejmuire, amenajare 
incintă și organizare de 
șantier 
Înființare infrastructură 
școlară în com. Chiajna, 
școală primară și 
gimnazială cu 1.000 
elevi, sală sport, 
amenajare incintă, 
împrejmuire, branșament 
utilități și organizare de 
șantier 
Proiectare rețea apă 
potabilă în com.Chiajna 

4285/590139/ 
05.08.2019 
completări 
590469/ 

13.08.2019 

BCR 0,00 
60.000.000 

 
trageri în 2020 

- 120 
luni 

ROBOR6M + 1%   
 
com.ramb. 
anticip.: 2% flat, 
în cazul refin. de 
la alte bănci 

2 finanţări 
rambursabile directe: 
1.CEC Bank: 
65.450.269,15 lei, 
investiții publice, 2012, 
20 ani (3 ani graţie) 
2.BCR: 6.500.000 lei, 
investiții publice, 2005, 
20 ani (3 ani graţie) 

8 

COMUNA 
DUMBRĂVIȚA 

JUDEŢUL TIMIȘ 
Str. Petofi Sandor nr. 

31, CP 307160 
Tel.: 0256 - 214 272 
Fax: 0256 - 401 095  
contact@primaria-

dumbravita.ro 

Construire cămin cultural 

4291/590259/ 
07.08.2019 
completări 
19.08.2019 

BCR 0,00 

5.000.000 
 

trageri în: 
2019: 

2.000.000 
2020: 

3.000.000 

12 
luni 24 luni 

ROBOR6M + 
1,15%   
 
com.acordare: 
0,5% flat 

o finanţare 
rambursabilă directă: 
Mercedes Benz 
Leasing IFN SA: 
340.246,78 lei, achiziție 
autovehicul, 2018, 5 
ani  
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Nr. 
crt. 

 

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 

www.primaria-
dumbravita.ro 

9 

COMUNA 
POJORÂTA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
Centru nr. 551, CP 

727440 
Tel./Fax: 

0230 - 236 345  
contact@ 

primariapojorata.ro 
www.primaria 

pojorata.ro 

Reabilitarea și 
modernizarea 
monumentului Eroii 
Neamului situat în com. 
Pojorâta, jud. Suceava 
PNDR, 140.000 lei 
Pod peste râul Moldova, 
zona Fuior, com. 
Pojorâta  
Reabilitare, modernizare 
și dotare școala cu 
clasele V-VIII Pojorâta, 
com. Pojorâta  

4292/590261/ 
07.08.2019 
completări 
590540/ 

14.08.2019 

CEC 
Bank 0,00 

565.000 
din care 
140.000 

pentru proiect 
FEN 

 
trageri în 2019 

5 luni 31 luni 

ROBOR6M + 
3,25%   
 
com.analiză: 
0,5% 
com.acordare: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,08% 
com.neutlizare: 
0,5% flat 
com.ramb. 
anticip.: 1% 
com.refin.: 3% 

2 finanţări 
rambursabile directe: 
1.Erste Group Bank 
AG Viena: 161.000 
EUR, Program „Utilități 
și mediu Suceava”, 
2004, 25 ani (5 ani 
grație) 
2.MFP: 566.607 lei, 
proiect FEN - OUG nr. 
2/2015, 2015, 5 ani 

10 

COMUNA RECEA 
JUDEŢUL 

MARAMUREȘ 
Str. Primăriei nr. 2. 

Tel.: 0262 - 287 202 
Fax: 0262 - 287 555  

office@primaria-
recea.ro 

www.primaria-recea.ro 

Înființare și dotare 
grădiniță în localitatea 
Săsar, Comuna Recea, 
jud. Maramureș PNDR, 
100.000 lei 
Canalizare menajeră și 
stație de epurare în 
localitatea Lăpușel, 
Comuna Recea, jud. 
Maramureș PNDR, 
320.000 lei 
Asfaltare străzi în 
localitățile Săsar și 
Mocira, Comuna Recea, 
jud. Maramureș PNDR, 
360.000 lei 

4294/590362/ 
12.08.2019 
completări 
590535/ 

14.08.2019 

CEC 
Bank 
 
T2019 
- 
PNDR 
T2020 
- 
PNDL 

0,00 

1.200.000 
din care 
780.000 

pentru proiecte 
FEN 

 
trageri în: 

2019: 
780.000 

pentru proiecte 
FEN 

2020: 
420.000  

14 
luni 22 luni 

ROBOR3M + 
3,1%   
 
com.analiză: 
0,5% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gestiune: 
0,04% 
com.refin.: 3% 
com.rescadența
re/ reeșalonare: 
0,7% 

NU 
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Nr. 
crt. 

 

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 

Construire străzi, inclusiv 
rețea de apă și 
canalizare în satul 
Săsar, com. Recea, jud. 
Maramureș  
Extindere rețea de 
canalizare în localitatea 
Lăpușel, com. Recea, 
jud. Maramureș 

11 

COMUNA BĂIȚA 
JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
Str. Principală nr. 110. 

Tel./Fax: 
0254 - 683 110  

primaria.baita@gmail.
com 

www.baita.ro 

Modernizare cămin 
cultural în satul 
Ormindea, com. Băița 
Modernizare drumuri 
vicinale și ulițe în 
comuna Băița 

4295/590389/ 
12.08.2019 BCR 0,00 

1.500.000 
 

trageri în 2019 

12 
luni 48 luni 

ROBOR6M + 
3,5%   
 
com.acordare: 
1% flat 
com.ramb.antici
p.: 2% flat, în 
cazul refin. de la 
alte bănci 

NU 

12 

ORAȘUL MIOVENI 
JUDEŢUL ARGEȘ 
B-dul dacia nr. 1, 

115400. 
Tel.: 0348 - 450 000 
Fax: 0248 - 260 500 

primariamioveni_arges
@yahoo.com 

Spital Orășenesc 
S+P+6E, Oraș Mioveni. 
Jud. Argeș - 62.000.000 
lei 
Sala Sporturilor Oraș 
Mioveni, jud. Argeș - 
9.000.000 lei 

4301/590563/ 
19.08.2019 
completări  
20.08.2019 

BCR 0,00 
71.000.000 

 
trageri în 2019 

12 
luni 

108 
luni 

ROBOR6M + 1%   
 
com.ramb. 
anticip.: 2% flat, 
în cazul refin. de 
la alte bănci 

NU 

TOTAL 0,00 

324.813.335,47 
din care  

44.674.000 
pentru 

proiecte FEN 
trageri în: 

2019: 
153.925.000  
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Nr. 
crt. 

 

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 

din care 
34.674.000 

pentru proiecte 
FEN 

2020: 
141.028.335,47 

din care 
10.000.000 

pentru proiecte 
FEN 

2021: 
26.860.000 

2022: 
3.000.000 

 
V. Analiza notificării primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale: 
 

1. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 

PrinHotărârea CAÎL nr. 5266/19.12.2017 s-a autorizat contractarea de către Sectorul 4 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile 
interne, în valoare de 15.600.000 lei, pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale. În baza hotărârii CAÎL menționate,Sectorul 4 al 
Municipiului București a încheiat cu CEC Bank SA, în data de 29.12.2017, Contractul de credit nr. RQ17122079917911. Ulterior, prin Actul 
adițional nr. 1 din data de 31.05.2018, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 64.400.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr. 
5303/29.03.2018, pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe cuprinse în Programul de reabilitare termică TRP 2, derulat cu finanțare 
externă de la Banca Europeană de Investiții, potrivit HCL nr. 296/31.10.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile 
interne în valoare de până la 147.402.824 lei în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank (00124/29.09.2011), precum 
și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. 
 
Cu Notificareanr. 54.183/02.08.2019,Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 161/30.07.2019 pentru 
modificarea și completarea HCL nr. 296/31.10.2017, prin care s-a aprobat rectificarea listei obiectivelor de investiţiiavând ca sursă de finanțare 
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creditul de la CEC Bank SA, în sensul suplimentării acesteia cu un obiectiv nou, „Amenajare peisagistică – esplanada verde zona Piața 
Sudului”, suma de 64.400.000 lei urmând a fi utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții: 

• „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului”; 
• „Amenajare peisagistică – esplanada verde zona Piața Sudului”; 
• „Reabilitare/Modernizare  sistem  rutier și amenajare  spații  urbane  în  zonele adiacente Șos. Giurgiului”; 
• Reabilitarea termică a unui număr de 40 de blocuri de locuințe, menționate în Anexa la HCL nr. 161/30.07.2019. 

Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

2. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV 
 

Prin Hotărârea nr.5405 din data de 08 august 2018, Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale (Comisia) a avizat contractarea de către 
Municipiul Făgăraș, județul Brașov a unei finanţări rambursabile în valoare de 25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții 
publice de interes local. 

 
Cu Notificarea nr.58.484/05.08.2019, Municipiul Făgăraș informează Comisia despre adoptarea HCL nr.183/10.07.2019, prin care a fost 
aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL  nr.255/29.11.2017. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea 
următoarea structură: 

- Reabilitare strada D-na Stanca, Municipiul Făgăraș, județul Brașov – 1.858.194,87 lei 
- Reabilitare străzi din Municipiul Făgăraș, județul Brașov – 14.878.983,13 lei 
- Reabilitare și modernizare străzi din Municipiul Făgăraș, județul Brașov – etapa III – 8.262.822,00 lei. 

 
În vederea fundamentării notificării, Municipiul Făgăraș a prezentat: 
- HCL nr.183/10.07.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la HCL 255 din data de 29 noiembrie 2017 referitoare la aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către 
Municipiul Făgăraș de la CEC Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani; 
- HCL nr.136/05.07.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare strada D-na Stanca, 
Municipiul Făgăraș, județul Brașov”. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
VI. DIVERSE 
 
 

 


