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COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL) 
 

ORDINE DE ZI 
 
Pentru şedinţa CAÎL din data de25 noiembrie 2019, care se va desfăşura la sala 17, parter, ora 1300, 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: 
 

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 1.469,56 230,44 1.600,00     1.576,82 23,18   98,55 283,24 855,29 1.194,47 

2020 1.200,00   1.200,00 1.200,00   0,00 100,00   616,96 

2021 1.200,00   1.200,00 717,86 482,14 59,82    168,81 

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;        
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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, 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 

COMUNA VLAD 
ȚEPEȘ 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
Str. Vasile Alecsandri 

nr. 29. 
Tel./Fax: 

0242 - 346 808 
primariavladtepescl@ 

yahoo.com 

Achiziționarea de utilaje 
pentru îmbunătățirea 
activității Serviciului 
Voluntar pentru Situații 
de Urgență în comuna 
Vlad Țepeș, jud. 
Călărași 
PNDR 

4343/592979/ 
04.11.2019 
completări 
593367/ 

14.11.2019 

Banca 
Transil
vania 

0,00 
329.104,39 

trageri în 
2019 

23 
luni 1 lună 

ROBOR6M + 3,6% 
 
com.acordare: 
0,5% flat 
com.ramb.anticip.: 
2%, în cazul refin. 
de la alte bănci 

NU 

2 

COMUNA NICULEȘTI 
JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 
Str. Principală nr. 

265A. 
Tel./Fax: 

021 - 267 06 06 
primaria@niculesti.ro 

www.niculesti.ro 

Extindere sistem 
alimentare cu apă 
comuna Niculești, jud. 
Dâmbovița și extinderea 
sistemului de colectare, 
transport și epurare ape 
uzate menajere în 
comuna Niculești, jud. 
Dâmbovița 
PNDR 

4345/593368/ 
14.11.2019 BCR 0,00 

1.500.000 
trageri în 

2019 
4 luni 8 luni 

ROBOR6M + 4% 
 
com.acordare: 1% 
flat 
com.ramb.anticip.: 
2% flat, în cazul 
refin. de la alte 
bănci 

NU 

3 

COMUNA FORĂȘTI 
JUDEȚUL SUCEAVA 

Tel./Fax: 
0230 - 542 924 

primaria_forasti@ 
yahoo.com 

www.primariaforasti.ro 

Modernizare drumuri 
comunale în satele 
Manolea și Oniceni 
PNDR 

4346/593414/ 
15.11.2019 
completări 
593684/ 

21.11.2019 

BCR 0,00 
1.167.264,81 

trageri în 
2019 

11 
luni 1 lună 

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

2 finanţări 
rambursabile 
directe: 
1.ERSTE Group 
Bank AG: 250.000 
EUR, înființare 
distribuție gaze 
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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 

bănci naturale în jud. 
Suceava, 2004, 25 
ani (5 ani grație) 
2.CEC Bank: 
1.331.000 lei, 
investiții publice, 
avizat prin Hot.CAÎL 
nr. 5775/18.06.2019, 
în curs de contractare 

4 

COMUNA PETREȘTI 
JUDEȚUL 

DÂMBOVIȚA 
Tel./Fax: 

0245 - 730 084 
primariapetresti@ 
primariapetresti.ro 

Reabilitare, modernizare 
și dotare Centru de zi 
pentru persoane adulte 
cu dizabilități din 
comuna Petrești, jud. 
Dâmbovița 
PNDR 

4347/593415/ 
15.11.2019 

CEC 
Bank 0,00 

1.280.839,85 
trageri în: 

2019: 
127.000 

2020: 
576.000 

2021: 
577.839,85 

34 
luni 86 luni 

ROBOR3M + 4,25% 
 
com.analiză: 0,5% 
com.analiză în reg. 
de urgență: 0,75% 
com.reanaliză: 
0,5%  
com.gest.: 0,08%  
com.neutiliz.: 0,5% 
com.ramb.anticip.: 
1% 
com.refin.: 3% 

o finanţare 
rambursabilă 
directă: 
CEC Bank: 334.533 
lei, investiții publice, 
2019, 5 ani (2 ani 
grație) 

5 

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 

Construire grădiniță cu 
grupe de antepreșcolari, 
strada George 
Călinescu, oraș 
Pantelimon, jud. Ilfov 
POR 

4349/593521/ 
19.11.2019 
completări 
21.11.2019 

OTP 
Bank 
Româ
nia  

0,00 

18.854.194,9
7 

trageri în: 
2019: 

1.571.182,9 
2020: 

9.427.097,4 
2021: 

7.855.914,67 

24 
luni 

144 
luni 

ROBOR6M + 1,8% 
 
com.acordare: 
0,75% flat 
com.gestiune: 
0,75% 

4 finanţări 
rambursabile 
directe: 
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 
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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 

lei, investiții publice, 
2017, 15 ani (3 ani 
graţie)  
4.BCR: 15.000.000 
lei, investiții publice, 
2019, 13 ani (2 ani 
graţie) 

TOTAL 0,00 

23.131.404,02 
trageri în: 

2019: 
4.694.552,1 

2020: 
10.003.097,4 

2021: 
8.433.754,52  

 
III. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile internedestinate refinanțării datoriei 
publice locale: 

Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fina
n-

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 
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Unitatea 
administrativ-

teritorială 

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 
documen-

taţiei 

Fina
n-

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 
CERNICA 

JUDEȚUL ILFOV 
Str. Traian nr. 10. 

Refinanțarea datoriei publice 
locale1decurgând din 
contractele de credit încheiate 
cu CEC Bank (nr. 
RQ13072079636935/30.07.20
13) și cu UniCredit Bank (nr. 
GRIM 1038343/12.08.2016) - 
sold nerambursat: 
3.903.745,27 lei 

4350/593602/ 
20.11.2019 
completări 
593729/ 

22.11.2019 

BCR 0,00 
3.903.745,27 

trageri în 
2019 

- 120 luni 
ROBOR6M + 
1,1% 

3 finanţări rambursabile: 
1.CEC Bank: 8.879.161 lei, 
investiții publice, 2013, 15 ani 
(3 ani grație) 
2.UniCredit Bank: 2.300.000 
lei, investiții publice, 2016, 10 
ani 
3.BCR: 11.096.254,73 lei, 
investiții publice, 2019, 10 ani 
(9 luni grație) 

 
IV. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019, 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 01.11.2019 (data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri). 
 
V. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei 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: 
 

Unitatea 
administrativ-

Destinaţie finanţare 
rambursabilă 

Data 
depunerii 

Finan-
ţator 

Valoare finanţare 
rambursabilă 

Perioada de 
finanţare Rata dobânzii Finanţări 

rambursabile aflate în 

                                                 
1Comuna Cernica a contractat în decembrie 2018, cu avizul CAÎL, o finanțare rambursabilă destinată refinanțării soldurilor împrumuturilor contractate de la CEC Bank 
(contract nr. RQ 13072079636935/2013) și UniCredit Bank (contract nr. GRIM 1038343/2016), dar din motive independente de voința părților, contractul respectiv a fost 
desființat, fiind solicitat din nou avizul CAÎL pentru refinanțarea soldului la zi, aferent celor 2 contracte menționate. 
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teritorială documen-
taţiei 

 

USD RON 

Peri-
oada 

de 
gra-
ţie 

Peri-
oada de 

ram-
bur-
sare 

Comisioane 

derulare 

COMUNA CULCIU 
JUDEȚUL SATU 

MARE 
Loc. Culciu, nr. 234. 
Tel.: 0261 - 829 610 
Fax: 0261 - 829 516 

primaria@ 
primariaculciu.ro 

www.primaria 
culciu.ro.ro 

Extindere conductă gaze 
naturale presiune redusă 
în localitatea Culciu-Mic, 
com. Culciu, jud. Satu 
Mare 
Reabilitare termică 
clădire existentă - sediu 
primărie Culciu 

4342/592913/ 
31.10.2019 
completări 
593516/ 

19.11.2019, 
593723/ 

22.11.2019 

BCR 0,00 
639.410 

trageri în 
2019 

6 luni 30 luni 

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

NU 

 
VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale: 
 

1. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.4863/06.04.2016a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărași a unei finanțări rambursabile, în valoare de 
25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. 
 
Cu notificarea nr.51.631/06.11.2019, cu completările ulterioare, Municipiul Călărași aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.153/28.10.2019 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. Drept urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 

• Amenajare peisagistică și modernizare B-dul Nicolae Titulescu între str.Cornișei și str.Locomotivei: 2.899.591,44 lei; 
• Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric Poșta Veche din Municipiul Călărași, proiect finanțat prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020: 6.935.408,06 lei; 
• Rețea canalizare pluvială strada Locomotivei: 5.771,29 lei; 
• Modernizare străzi Cornișei și Progresului: 2.288.062,03 lei; 
• Modernizare străzi în Municipiul Călărași: 12.871.167,18 lei. 

 
În vederea fundamentării acestei solicitări, Municipiul Călărași a prezentat: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.153/28.10.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 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; 
- Hotărârea Consiliului Local nr.106/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Rețea 
canalizare pluvială strada Locomotivei” din Municipiul Călărași; 
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- Act adițional nr.1/28.08.2017 la contractul de finanțare nr.44/21.06.2017 pentru proiectul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea 
monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași”, cod SMIS 116729.     
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 

 
2. 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. 19-107198/01.11.2019,Primăria Municipiului Deva aducela 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. 370/30.10.2019 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 introducerii în aceasta a unui obiectiv nou de investiții 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; 
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• 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; 
• 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 – 52.800 lei; 
• Modernizare drum de legătură între Str. Vulcan și Str. Coziei, din municipiul Deva – 100.000 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; 



pagina 9 din 18 
 

 

• 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; 
• Amenajare teren de sport la Casa Maghiară – 300.000 lei; 
• Amenajare capela mortuară în localitatea Cristur – 200.000 lei; 
• Reabilitare teren de sport Școala Cristur – 100.000 lei; 
• Modernizare str. Granitului – 100.000 lei; 
• Modernizare str. Cascadei – 200.000 lei; 
• Achiziționare autospecializată pentru ridicări și transport vehicule, în regim second hand – 208.999,70 lei; 
• Achiziționare echipament de marcaj rutier – 150.773 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; 
• Achiziționare imobile teren înscrise în C.F. nr. 68551, nr. cadastral 68551, respectiv în C.F. nr. 68552, nr. cadastral 68552, ambele situate 

în Deva, strada Depozitelor nr. 41, județul Hunedoara – 585.953,66 lei; 
• Treceri pentru pietoni inteligente pe strada 22 Decembrie – 168.980 lei; 
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – „Biserica Bunavestire” – Parohia Deva II, din Municipiul Deva – 490.000 lei; 
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Catedrala Episcopală „Sf. ierarh Nicolae” și „Sf. Apostoli Petru și Pavel” - Parohia Deva I, 

din Municipiul Deva – 495.000 lei; 
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Parohia Reformată din Deva – 336.253,64 lei; 
• Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public – Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Parohia Deva IV, din Municipiul Deva – 490.000 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.  
 

3. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI 
 
a)Prin Hotărârea CAÎL nr. 5131/03.08.2017, Municipiul Galați a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 
100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 12.09.2017 cu CEC 
Bank SA. 
 

Cu notificarea nr. 1337882/30.10.2019, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 67953/06.11.2019, Primăria 
Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 447/22.10.2019pentrumodificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea 
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contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare. Modificările listei de 
investiții constau în introducerea unui obiectiv nou în lista de investiții, care beneficiază de fonduri europene de la Uniunea Europeană 
(Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgențe – Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf. Ioan, Galați), și 
redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor obiectivelor de investiții.În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea 
rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei este următoarea: 
•Centrale termice unități de învățământ: 12.685.637,21lei; 
•Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 7.810.007,21lei; 
•Resistematizare str. Brăilei între bdul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 16.041.763,48lei; 
•Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 2.179.266,81lei, 
•Reabilitare infrastructură transport, inclusive viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 14.116.238,90lei; 
•Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 12.281.676lei; 
•Modernizare Parc Eminescu: 4.115.508,67lei; 
•Amenajare târg auto str. Macului: 80.000 lei, 
•Amenajare scuar bd. Galați – str. Oțelarilor: 3.900.350 lei; 
•Construire locuințe sociale Micro 17: 4.528.000 lei; 
•Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 1.930.635,39 lei; 
•Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.899.482,81lei; 
•Sistematizare zona Colegiului Mihail Kogălniceanu: 5.220.000 lei; 
•Modernizare Aleea Păcii (str.Moruzzi nr. 74-82): 136.554,33lei; 
•Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați: 1.734.270 lei; 
•Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați: 1.657.255,68lei; 
•Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18: 646.000 lei; 
•Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18: 560.547,72lei; 
•Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58: 147.727,56lei; 
•Modernizare străzi Valea Orașului: 718.889,31lei; 
•Achiziție și montaj instalații de producere a energiei termice în municipiul Galați: 2.544.870,83lei; 
•Sisteme de încălzire pentru unele imobile aparținând Municipiului Galați: 880.000 lei; 
•Centrală termică la Liceul Teoretic Sfânta Maria: 386.576,16lei; 
•Reabilitare rețea electrică de transport public cu troleibuze: 2.900.000 lei; 
•Eficientizarea transportului public local – 53.550lei; 
•Resistematizare rigolă Cimitir Ștefan cel Mare – 290.000 lei; 
•Modernizare str. Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri – 484.000 lei; 
•Reabilitare, modernizare, extindere și dotare compartiment primiri urgențe – Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf. Ioan, Galați – 
71.191,93 lei. 
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Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
b)Prin Hotărârea CAÎL nr. 5876/22.08.2019, Municipiul Galați a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 
100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 20.09.2019 cu 
EXIMBANK SA. 
 

Cu notificarea nr. 1338375/30.10.2019, înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice cu nr. 68090/06.11.2019, Primăria 
Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 448/22.10.2019pentrumodificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 328/18.07.2019 privind aprobarea 
contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare. Modificările listei de 
investiții constau în introducerea a șase obiective noi în lista de investiții și redistribuirea de sume pentru realizarea tuturor.În urma modificării 
listei de investiții, alocarea sumelor din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei este următoarea: 
• Achiziție 40 autobuze Euro 6 Diesel: 31.232.740lei; 
• Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918: 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 – 12.000.000 lei; 
• Achiziție autobuze electrice hibride – 12.225.553,23 lei; 
• Achiziționarea a 20 minibuze și 50 de autobuze medii noi – 7.054.765,56 lei;  
• Modernizare strada Domnească între strada Brăilei și strada Gamulea – 2.000.000 lei; 
•Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 1.670.000lei; 
• Reparații capitale pasaj Dunărea – 1.000.000 lei; 
• Consolidare versant aferent imobil str. Cuza nr. 72 – 424.000 lei; 
• Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400mm, str. Domnească (tronson strada Brigadierilor – strada Eroilor) + Dn 250mm + Dn 200mm, 
strada Domnească (tronson bl. N6 + Mgazin Winmarkt) – 638.941,21 lei. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 

4. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU 
 

PrinHotărârea CAÎL nr. 5184/20.09.2017 s-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 cu CEC 
Bank SA Contractul de credit nr. RQ17050316881067, în data de 11.10.2017. Conform Hotărârii CAÎL nr. 5816/22.08.2019, tragerile din 
finanțarea rambursabilă în valoare de 31.039.930 lei se efectuează astfel: 
•   6.998.720,82 lei în anul 2017;  
• 16.486.938,29 lei în anul 2018; 
•   7.554.270,89 lei în anul 2019. 
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Cu notificarea nr.52.755/04.11.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 67.652/05.11.2019, Municipiul Giurgiuaduce la 
cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 466/01.11.2019privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.62 din data de 03 martie 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 faptul că la patru obiective de investiții s-au obținut economii în valoare de 1.289.728,36 lei, prin 
redimensionarea volumului de lucrări și atragerea altor surse de finanțare. Conform prevederilor art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
466/01.11.2019,a fost aprobată rectificarea Listei obiectivelor de investiţii, conform Anexei la această hotărâre, în sensul suplimentării listei 
inițiale de investiții cu două obiective noi care vor fi finanțate din economiile realizate, și anume:  
• „Sistematizare verticală zona biserica Sfinții Martiri Brâncoveni”: 525.571,84 lei;  
• „Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă din Șos. Ghizdarului (tronson str. Ulmilor –  bariera Ghizdarului”: 420.492,03 lei, 
și majorarea valorii următoarelor obiective de investiții:  
• „Modernizare carosabil intrarea Apususului și Clopotari tronson VI“: 212.510,89 lei (inițial 74.358,65 lei); 
• „Modernizare străzi situate în Municipiul Giurgiu“: 1.294.506,52 lei (inițial 1.088.994,27 lei).   
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată. 
 

5. COMUNA BEZDEAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr.5729/18.04.2019a fost avizată contractarea de cătreComuna Bezdeada unei finanţări rambursabile, în valoare de 
2.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. 
 
Cu notificarea nr.8880/01.11.2019, Comuna Bezdeadaduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.113/29.10.2019, prin 
care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în Hotărârea Consiliului Localnr.55/09.05.2019. Drept urmare, lista obiectivelor 
finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 

• Extindere și modernizare Centru cultural Bezdead,sat Bezdead, județul Dâmbovița: 722.684 lei; 
• Amenajare spațiu public de recreere în comuna Bezdead,Sat Măgura, județul Dâmbovița: 281.982 lei; 
• Desființare parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială „Grigore Rădulescu” din comunaBezdead, 

județulDâmbovița, proiect finanțat prinPOR  2014-2020: 995.334 lei. 
 

În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Bezdead a prezentat: 
- HCL nr.113/29.10.2019 privind modificarea HCLnr.55/09.05.2019 privind contractarea și garantarea unei facilități de credit în valoare de 
2.000.000 lei de la CEC BANK SA; 
- HCL nr.90/29.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare spațiu public de recreere în comuna 
Bezdead, sat Măgura, județul Dâmbovița”; 
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- HCL nr.82/13.08.2019 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Desființare 
parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială „Grigore Rădulescu” din comuna Bezdead, județul Dâmbovița”; 
- Contract de finanțare nr.4514/05.07.2019, proiect „Desființare parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala 
gimnazială„Grigore Rădulescu” din comunaBezdead, județul Dâmbovița”, proiect finanțat prin POR  2014-2020.                                                                          
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 

6. COMUNA CERNICA, JUDEȚUL ILFOV 
 
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5718/02.04.2019, Comuna Cernica a primit avizul de a contracta o finanţare rambursabilă, în valoare de 
19.699.266,06 lei, destinată realizării unor investiții publice de interes local.  
 
Cu notificarea înregistrată la registratura Ministerului Finanțelor Publice sub nr. 64906/24.10.2019, cu modificările și completările ulterioare, 
Primăria Comunei Cernica aduce la cunoștința CAÎL că, întrucât a întâmpinat dificultăți în demersurile de contractare, contractul de credit a 
fost semnat abia în data de 23.10.2019, pentru o valoare mai mică, de 11.096.254,73 lei. Deși rata dobânzii specificată în contractul de credit 
semnat diferă de rata dobânzii prezentată la obținerea avizului CAÎL, întrucât a fost eliminat comisionul de acordare și valoarea este mult mai 
mică, din gradul de îndatorare calculat de Comuna Cernica rezultând că acesta se încadrează în limita legală de 30%.  
 
Urmare notificării sus-menționate, sumele autorizate de CAÎL prin Hotărârea nr. 5718/2019 pentru a fi trase în anii 2020 și 2021 se 
diminuează, disponibilizându-se suma de 5.966.528 lei pentru anul 2020 și suma de 2.636.483,33 lei pentru anul 2021.   
 

7. COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ 
 
PrinHotărârea CAÎL nr. 5296/08.03.2018 s-a autorizat contractarea de către Comuna Tămășeni a unei finanțări rambursabile interne, în valoare 
de 6.500.000 lei, pentru realizarea proiectului „Modernizare DJ 201C cu piste pentru bicicliști, rigole și trotuare în Comuna Tămășeni, Județul 
Neamț”. În baza hotărârii CAÎL menționate, Comuna Tămășeni a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. 1092 RQ18031517928597, 
în data de 25.04.2018. 
 
Cu notificarea nr.7007/04.11.2019,înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 67.139/04.11.2019, Comuna Tămășeniaduce la cunoștința 
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 74/31.10.2019privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de credit de investiții 
nr.1092 RQ18031517928597 din 25.04.2018 încheiat între Comuna Tămășeni și CEC Bank SA.Conform prevederilor art. I din proiectul de Act 
adițional nr.1, prezentat în Anexă la HCL nr. 74/31.10.2019, facilitatea de credit acordată va fi utilizată și pentru finanțarea a 50% din  valoarea 
obiectivului de investiții „Infrastructură trotuare și piste pentru cicliști”, înscris la subpunctul 4.1.2 în Devizul general estimativ actualizat, Anexă 
la HCL nr. 73/31.10.2019, respectiv suma de 1.625.556,83 lei, diferența fiind finanțată exclusiv din bugetul local la Comunei Tămășeni. 
Valoarea finanțării rambursabile autorizată,în valoare de 6.500.000 lei, rămâne neschimbată. 
 

8. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
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a) 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. 706959/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Sectorului 3 al Municipiului București aduce la 
cunoștința CAÎL că listele obiectivelor de investiții, pentru a căror realizare a fost contractat împrumutul total, au fost modificate prin hotărârile 
Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 277/29.05.2019 privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 509/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 
nr. 421/14.09.2018 privind modificarea și completarea HCL S3 nr. 413/31.08.2018, a HCLS 3 nr. 462/24.09.2019 privind modificarea HCLS 3 
nr. 277/29.05.2019 și a HCLS 3 nr. 513/31.10.2019 privind modificarea HCLS 3 nr. 462/24.09.2019 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 
realocarea unor sume din împrumut pentru realizarea obiectivelor aflate în lista de investiții – Anexa 2, conform Situației centralizatoare pe 
obiective de credit- HCLS 3 nr. 513/31.10.2019, întocmită de primărie în baza Anexei nr. 2 la HCLS 3 nr. 513/2019 (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:  
 
- 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; 
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- 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; 
- 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; 
- 4.000.000 lei pentru creșterea atractivității și amenajare peisagistică Bulevardul Burebista și Bulevardul Decebal, ai căror indicatori tehnico-
economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 395/05.09.2017; 
-  2.000.000 lei pentru extinderea școlii 81 ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 133/07.04.2017. 
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 
b)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 leipentru 
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. 
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Cu notificarea nr. 706943/12.11.2019, cu modificările și completările ulterioare, 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 HCLS 3 nr. 
463/24.09.2019privind modificarea HCLS 3 nr. 210/16.04.2019, referitoare la Contractul de credit pentru investiții nr. 
0119/2018/69755/19.04.2018 încheiat cu Raiffeisen Bank SA și a HCLS 3 nr. 514/31.10.2019privind modificarea HCLS 3 nr. 463/24.09.2019, 
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 eliminarea unor obiective din lista de investiții, introducerea unor obiective de investiții noi și 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: 32.000.000lei; 
• Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal: 57.053.000lei; 
• Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu: 4.055.000lei; 
• Construire complex multifunctional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu: 4.822.000lei; 
• 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 finanţării rambursabile rămâne neschimbată. 
 

9. SECTORUL 4, MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 
În baza Hotărârii CAÎL nr. 5795/17.07.2019, Sectorul 4 al Municipiului București a contractat finanţarea rambursabilă, în valoare de 
33.500.000 lei, de la Raiffeisen Bank, pentru realizarea de investiții publice de interes local. 
 
Cu notificarea nr.82127/12.11.2019, cu completările ulterioare, Sectorul 4 al Municipiului București aduce la cunoștința CAÎL adoptarea 
Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.249/29.10.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea 
contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de 
interes local. Conform HCLS4 nr.249/29.10.2019, Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti modifică lista de investiţii care a stat la baza obţinerii 
avizului CAÎL.  
Conform celor precizate în textul notificării sus-menționate, pentru realizarea obiectivelor de investiții cuprinse în anexa la HCLS4 
nr.249/29.10.2019 se folosesc și alte resurse financiare, provenind atât din alte finanțări rambursabile, cât și din bugetul local, care nu se 
suprapun în cazul niciunuia dintre obiectivele de investiții.Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea următoarea structură: 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului II-33, Sc.1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului II-32, sc.1-2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului B7, Sc.1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 5, Huedin, nr. 1; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 4, Huedin, nr. 3; 
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- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 16,Sos. Oltenitei, nr. 204-210; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 38-40; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 2,Sc.1,2,3,4,Nitu Vasile, nr. 42; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 3,Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr. 44; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 5, Nitu Vasile, nr. 48; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 36, Sc.1-2, Nitu Vasile, nr. 28; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 4, Nitu Vasile, nr. 46; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului F1, Str. Podarului, nr. 2-4; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului F3, Str. Podarului, nr. 6; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului M2, Raula Mara, nr. 15; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului M4, Raula Mara, nr. 10; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului E4, Vatra Dornei, nr. 9; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului F4, Vatra Dornei, nr. 7; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului II 30, Alexandru Obregia nr. 22A; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 12B, scarile 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dul Brancoveanu, nr. 2; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tulnici, nr. 10; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului II/31, Sc. A,B, Alexandru Obregia nr. 28A; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 102,Sc.1,Gheorghe Ion, nr. 9; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 102,Sc.2,Gheorghe Ion, nr. 9; 
- Cresterea performantei/eficientei energetice a blocului 6, Oltenitei, nr. 81; 
- Supralărgire Sos. Berceni (Sos. Olteniței până la limita administrativă Sos. de Centură): Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si stația de metrou 
IMGB (supralărgire), Tronson 3 - stația de metrou IMGB si linia de centură; 
-  Amenajare parcare Piața Berceni – Olteniței. 
 
În sprijinul notificării sus-menționate, Sectorul 4 al Municipiului București a prezentat: 
• Anexa 3 „Centralizator obiective de investiții”; 
• HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în 

vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local; 
• HCLS4 nr.249/29.10.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 

rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local; 



pagina 18 din 18 
 

 

• HCLS4 nr.288/24.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 27 blocuri de locuințe care fac parte din „Programul 
multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-
2030”; 

• HCLS4 nr.334/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 27 blocuri de locuințe incluse în 
„Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a bloccurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în 
perioada 2014-2030”; 

• HCLS4 nr.335/13.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru un număr de 22 blocuri de locuințe incluse în 
„Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în 
perioada 2014-2030”; 

• HCLS4 nr.72/24.04.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr.66/31.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare Piața Berceni-Olteniței”, cu modificările și completările ulterioare; 

• HCLS4 nr.116/10.06.2019 privind modificarea și completarea HCLS4 nr.336/28.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici – faza Proiect tehnic – pentru obiective de investiții de pe raza Sectorului 4”. 

Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată. 
 
VII. Diverse 


