COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 22 noiembrie 2018, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1100, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2018 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2018 – 2020:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2018, în anul 2018, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020,
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2018,
2019 și 2020.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2018 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:
Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

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

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 2)
280,20
689,89
51,80
20,69

1.200,00
1.199,56
0,44
1.200,00
1.081,20
118,80
90,10
184,42
2018
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
2019
1.200,00
1.200,00
812,06
387,94
67,67
2020
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017;
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 2018
(4,65 lei/euro, 3,91 lei/dolar), 2019 (4,62 lei/euro, 3,88 lei/dolar) și 2020 (4,60 lei/euro, 3,87 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2018 (9 noiembrie 2018), elaborată de
CNP.
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II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării prefinanţării/
cofinanţării de proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

2

3

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA GĂGEȘTI
JUDEȚUL VASLUI
Str. Principală nr.
25.
Tel./Fax:
0235 – 429 788
primariagagesti@
yahoo.com
www.primariagagesti-vaslui.ro
COMUNA
VOȘLĂBENI
JUDEȚUL
HARGHITA
Str. Principală nr.
62, CP 537355
Tel./Fax:
0266 - 351 602
primaria@
voslabeni.ro
COMUNA
CONCEȘTI
JUDEȚUL
BOTOȘANI
Str. Principală nr.
124.
Tel.: 0231 - 551 382
Fax: 0371 - 608 663
primariaconcesti@
yahoo.com

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 + 3,75%
Dotarea cu autogreder a
comunei Găgești, jud.
Vaslui
PNDR

4009/591604/
02.10.2018
completări
592801/
05.11.2018

CEC
Bank

0,00

520.212,64
trageri în
2018

7 luni

1
lună

com.analiză: 0,5% flat
com.gestiune: 1%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.: 1%
com.refin.: 3%

NU

ROBOR3M + 1,2%
Îmbunătățirea infrastructurii
drumurilor de exploatație
agricolă în comuna
Voșlăbeni, jud. Harghita
PNDR

Achiziție autocamion
basculabil în comuna
Concești, jud. Botoșani
PNDR

4035/592429/
24.10.2018
completări
592925/
07.11.2018

4047/592594/
30.10.2018
completări
593261/
16.11.2018

CEC
Bank

CEC
Bank

0,00

0,00
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1.000.000
trageri în
2018

232.761,96
trageri în
2018

1
lună

5 luni

35
luni

1
lună

com.analiză/ reanaliză/
analiză în regim de
urgență: 100 lei
com.refinanțare: 3%
com.rescadențare/
restructurare/
reeșalonare: 0,3%
ROBOR3M + 3%
com.analiză: 0,5%
com.analiză în regim
de urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.gestiune: 1%
com.ramb.anticip.: 1%
com.refin.: 3%
com.reeșalon./
rescad./restruct.: 0,7%

NU

NU

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 + 3,5%

4

COMUNA RAFAILA
JUDEȚUL VASLUI
Tel./Fax:
0235 - 459 274
primrafaila@
yahoo.com
www.rafaila.ro

Achiziția unui
buldoexcavator pentru
întreținerea drumurilor și a
spațiilor verzi
PNDR

4056/592804/
05.11.2018
completări
593309/
19.11.2018

TOTAL

CEC
Bank

0,00

250.000
trageri în
2018

0,00

2.002.974,60
trageri în
2018

17
luni

7 luni

com.analiză: 0,5% flat
com.analiză în regim
de urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.gestiune: 0,08%
com.neutiliz.: 0,5%
com.ramb.anticip.: 1%
com.refin.: 3%

NU

III. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din OG nr. 8/2018 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prezentate în Anexa nr. 1.
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea contractării de împrumuturi din venituri din privatizare în baza art. 1 din OUG nr. 89/2018
privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prezentate în Anexa nr. 2.
V. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care intră sub incidenţa plafoanelor de trageri
aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 3.
VI. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
1. 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.
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Cu Notificarea nr. 18-92328/25.10.2018, completată și modificată cu Notificarea nr. 18-100590/19.11.2018, 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 HCL nr. 428/19.11.2018 pentru 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 eliminării unor
proiecte din lista obiectivelor de investiții, a introducerii unuia nou (ultimul din listă) 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 - 418.919,93 lei;
• Alimentare cu apă și canalizare pe Aleea Cascadei, Deva – 418.099,73 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 – 507.310 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 – 491.460 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;
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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;
Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor în municipiul Deva – 503.430,42 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 – 187.600 lei;
Amenajare trotuar Str. Pietroasa – 221.344,24 lei;
Amenajare trotuar Aleea Păcii, municipiul Deva – 131.410 lei;
Amenajare parcare Str. Gh. Doja, Bl. 13, municipiul Deva – 80.595,95 lei;
Amenajare parcare Aleea Romanilor, municipiul Deva – 92.660 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 – 434.970 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Haraului, din municipiul Deva – 350.000 lei;
Alimentare cu apă și canalizare pe prelungire Str. Brândușei, din municipiul Deva – 275.000 lei;
Amenajare parcări pe Aleea Crișului, municipiul Deva – 55.000 lei;
Modernizare drum de legătură între Str. Vulcan și Str. Coziei, din municipiul Deva – 170.000 lei;
Amenajare parcare Aleea Muncii Bl. D8 – 40.000 lei;
Amenajare parcare Aleea Crinilor Bl. E11 – 102.360 lei;
Amenajare parcare Aleea Poiana Narciselor Bl. 43 – 105.000 lei;
Amenajare parcare Str. Mihai Viteazu, Bl. 47 – 201.000 lei;
Modernizare Strada Burdae – sat Cristur, sat aparținător municipiului Deva – 285.000 lei;
Reabilitare Birouri Primăria Deva – 313.110 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 – 6.474.941,72 lei;
Achiziționarea unui număr de 12 autobuze (în regim second hand) și 4 microbuze (tot în regim second hand) – 2.103.008
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 – 900.000 lei.
pagina 5 din 9

Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
2. COMUNA COPĂCELE, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5070/05.05.2017 a fost avizată contractarea de către Comuna Copăcele a unei finanţări rambursabile în valoare de
800.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Primăria Comunei Copăcele a
încheiat cu CEC BANK SA, în data de 21.07.2017, contractul de credit de investiții nr. RQ17070857891814.
Cu Notificarea nr. 2617/30.10.2018, Primăria Comunei Copăcele aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.
61/01.10.2018, prin care Consiliul Local al Comunei Copăcele aprobă prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2018, aferentă
creditului bancar în valoare de 800.000 lei, contractat de la CEC BANK SA. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Comunei
Copăcele a prezentat următoarele documente:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 61/01.10.2018 privind prelungirea perioadei de tragere de credit până la data de 31.12.2018;
- proiectul de act adițional nr. 1 la contractul de credit de investiții nr. RQ17070857891814 din data de 21.07.2017, de prelungire a
perioadei de tragere până la data de 31.12.2018 și de diminuare a valorii creditului de la 800.000 lei la 759.022,07 lei.
3. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4850/17.03.2016, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul pentru 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.
RQ16041478814451/4180/06.04.2016, încheiat cu CEC Bank.
Cu Notificarea nr. 64987/14.11.2018, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL că lista obiectivelor de investiții,
pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul în valoare de 100.000.000 lei, a fost modificată prin HCL S3 nr. 505/30.10.2018 privind
modificarea anexei la HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea anexei la HCL S3 nr. 515/31.10.2017 referitoare la Contractul de credit nr.
RQ16041478814451/4180/06.04.2016 încheiat cu CEC Bank. Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin introducerea în lista de
investiții a unui obiectiv nou și realocarea de sume pentru realizarea acestuia, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3
505/31.10.2018, întocmită de primărie în baza Anexei la HCL S3 nr. 505/2018. Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor
Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din
Sectorul 3, sunt umătoarele:
- 8.641.721,34 lei pentru Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și 27 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 126/29.05.2015;
- 14.969.282,99 lei pentru Anexele 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56 și 79 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr.
138/30.06.2015;
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- 46.329.004,91 lei pentru Anexele nr. 35, 82, 77, 73, 91, 84, 16, 69, 70, 47, 50, 61, 71, 94, 19, 49, 34, 36, 1, 25, 14, 9, 86, 4, 63, 54, 32, 89, 62,
13, 79, 18, 48, 43, 37, 76, 68, 45, 83, 26, 39, 5, 96, 41, 33, 90, 21, 56, 58, 24, 88, 53, 27, 17, 95, 66, 38, 15, 3, 6, 28, 51, 67, 98, 12, 52, 80, 59,
81, 92, 99, 40, 72, 93, 20, 7, 85, 75, 65, 74, 31, 55, 60, 46, 97, 2, 64, 10, 42, 57, 23, 44, 22, 29, 30 și 11 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr.
38/23.02.2016;
- 1.880.827,92 lei pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 42/23.02.2016;
- 2.187.270,95 lei pentru Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 43/23.02.2016;
- 19.226.750,62 lei pentru Anexele nr. 1, 6, 7, 9, 14, 22, 23, 24, 28, 36, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89 și 90 la Hotărârea Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 7/29.01.2016;
- 4.897.393,11 lei pentru Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 8/29.01.2016;
- 384.725,19 lei pentru Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială nr. 80 (indicatori tehnico-economici aprobați prin
HCL S3 nr. 32/23.02.2016);
- 198.753,95 lei pentru Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială nr. 55 (indicatori tehnico-economici aprobați prin
HCL S3 nr. 363/25.08.2017);
- 1.284.269,03 lei pentru Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice – Liceul tehnologic Th. Pallady (indicatori tehnico-economici
aprobați prin HCLS 3 nr. 51/31.03.2015).
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5050/19.01.2017, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a primit avizul pentru 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 și nr. 5365/13.07.2018, suma
contractată a fost suplimentată cu 228.886.830 lei pentru realizarea unor proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la
Uniunea Europeană (UE), respectiv pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3.
Cu Notificarea înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 250966/14.11.2018, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la
cunoștința CAÎL că listele obiectivelor de investiții, pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul total, au fost modificate prin hotărârea
Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 509/30.10.2018 privind modificarea HCL S3 nr. 421/14.09.2018 privind modificarea și completarea
HCL S3 nr. 413/31.08.2018 referitoare la Contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017/1290/07.02.2017, încheiat cu CEC Bank.
Modificarea listei obiectivelor de investiții s-a făcut prin realocarea unor sume din împrumut pentru realizarea tuturor obiectivelor aflate în lista
de investiții, conform Situației centralizatoare pe obiective de credit – HCL S3 509/31.10.2018, întocmită de primărie în baza Anexei nr. 2 la
HCL S3 nr. 509/2018 (Anexa 1 a rămas nemodificată). Astfel, sumele totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 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 tehnicoeconomici 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;
- 16.232.573,53 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;
- 394.970 lei pentru Anexa 1 la HCL S3 nr. 133/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Extindere Școala Gimnazială nr. 81”;
- 7.704.415,09 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;
- 200.000 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”;
- 852.000 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;
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- 3.803.956,51 lei pentru Anexa 20 la HCL S3 nr. 345/15.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 67/31.03.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 și pentru
Anexa nr. 97 la la HCL S3 nr. 25/29.01.2018 aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței energetice la unele
blocuri de locuințe din Sectorul 3;
-1.000.000 lei pentru Anexa la HCLS3 nr. 286/03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici aferenți obiectivului de investiții
„Amenajarea și dotarea cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu”;
- 7.567.391,26 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.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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