COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 29 martie 2018, care se va desfăşura la sala 315, etaj 1, ora 1300, 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:
Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
192,71
1.007,29
1.200,00
1.200,00
2018
1.200,00
1.200,00
529,22
2019
1.200,00
1.200,00
76,35
2020
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017;

0,00
670,78
1.123,65

100,00
44,10
6,36

Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)
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Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 2)
6,44

Cofinanţare fonduri UE
Trageri
Contractări
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 2)
27,59
465,40
8,50
9,53

2)

Echivalentul în lei al tragerilor din finanţările rambursabile exprimate în euro şi dolari SUA, autorizate pentru anul 2018 cu excepția celor destinate proiectelor cu fonduri
UE, s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anului 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017 (2 noiembrie 2017),
elaborată de CNP și în vigoare în data de 17.01.2018, data ședinței CAÎL când s-a atins plafonul de trageri aprobat pentru anul 2018. Echivalentul în lei al finanţărilor
rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA (altele decât cele care intră sub incidența plafonului de trageri pentru anul 2018) s-a calculat pe baza mediilor
anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2018 (4,59 lei/euro, 3,82 lei/dolar), 2019 (4,58 lei/euro, 3,82 lei/dolar) și 2020 (4,56 lei/euro, 3,80 lei/dolar), conform
prognozei de iarnă 2018 (2 februarie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.

II. Analiza următoarei cereri pentru autorizarea contractării unei finanţări rambursabile interne, destinată asigurării prefinanţării/
cofinanţării unui proiect care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

Comisioane

ROBOR6M + 2,75%
COMUNA POTLOGI
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
Str. Constantin
Brâncoveanu nr. 63.
Tel.: 0245 - 722 401
Fax: 0245 - 722 492
primariapotlogi@
yahoo.com

Restaurarea,
consolidarea și punerea
în valoare culturalturistică a monumentului
istoric Biserica Adormirea
Maicii Domnului Strâmbeanu din satul
Pitaru, comuna Potlogi,
jud. Dâmbovița
(parteneriat cu Parohia
Pitaru)
POR

3856/585351/
13.03.2018

CEC
BANK

0,00

520.002,78
trageri în
2018

46
luni

74
luni

com.analiză: 0,45%
com.analiză în regim
urgență: 0,75%
com.reanaliză: 0,5%
com.gestune: 0,04%
com.neutilizare:
0,5% flat
com.ramb. anticip.:
1%
com.refinanțare: 3%
com.reeșalonare/
restructurare/
rescadențare: 0,7%

o finanţare
rambursabilă:
CEC Bank:
2.323.363,88 lei,
investiţii publice,
2014, 11 ani (1 an
graţie)

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexă.
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IV. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne și externe, care intră sub incidența
plafoanelor aprobate prin Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA MIROSLAVA
JUDEŢUL IAȘI
Str. Constantin Langa nr. 93, CP
707305.
Tel.: 0232 - 295 680
Fax: 0232 - 236 860
secretariat@ primariamiroslava.ro
www.primaria miroslava.ro

Înființare sens giratoriu în
comuna Miroslava, județ
Iași, sat Brătuleni, str.
Basarabia (intersecția cu
Șoseaua de Centură) 1.550.620 lei
Alimentare cu energie
electrică consumatori din
incinta SC Miroslava
Industrial Parc SRL din sat
Brătuleni, comuna
Miroslava - 3.476.064 lei
Modernizare drum DC 27
str. Principală pentru trafic
greu, sat Brătuleni, com.
Miroslava - 3.847.853 lei
Proiectare și execuție
modernizare străzi și
drumuri locale din comuna
Miroslava, jud. Iași, sat
Valea Adâncă - 1.125.463
lei

Data
depunerii
documentaţiei

3858/585462
/ 14.03.2018
completări
585805/
26.03.2018

Finanţator
EUR

BCR

0,00
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RON

10.000.000
trageri în
2019

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

12
luni

108
luni

Rata
dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
0,59%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

3 finanţări rambursabile:
1.CEC Bank:
10.816.956,40 lei,
investiţii, 2017, 10 ani (2
ani graţie)
2.CEC Bank: 15.000.000
lei, investiții, 2015, 13 ani
(3 ani graţie)
3.BRD-GSG: 12.750.000
lei, investiții, 2012, 15 ani
(3 ani graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

2

Unitatea
administrativteritorială

MUNICIPIUL
ORADEA
JUDEŢUL BIHOR
Piaţa Unirii nr. 1-2,
CP 410100.
Tel.: 0259 - 437 000
Fax: 0259 - 432 883
primarie@oradea.ro
www.oradea.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

1.Creșterea performanței
energetice la Spitalul Clinic
Mun. G. Curteanu
2.Creșterea performanței
energetice la Spitalul Clinic
Jud. de Urgență
3.Modernizarea stației
actuale de tratare chimică
a apei
4.Modernizarea
degazoarelor de apă adaos
termoficare
5.Valorificarea energiei
geotermale în asociație cu
pompe de căldură și gaze
naturale pentru producerea
agentului termic de
încălzire și preparare a
apei calde de consum la
consumatorii cartierului
Nufărul I Oradea
6.Dotări cu mijloace de
transport
7.Dezvoltarea unui centru
intermodal cu facilitate de
acces la transportul rutier
și feroviar în Zona Gării
CFR din Episcopia Bihor
8.Construire Parking pe str.
Brașovului
9.Amenajare str. Vasile
Alecsandri
10.Amenajare Parc Sportiv
Salca III Oradea

Data
depunerii
documentaţiei

3861/585516
/ 15.03.2018

Finanţator
EUR

BEI

14.000.000
trageri în.
2019:
7.000.000
2020:
7.000.000
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RON

0,00

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare
48
216
luni
luni

Rata
dobânzii

Comisioane

EURIBOR6M
+ 0,328%
sau
1,475% (rată
fixă)

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

9 finanţări rambursabile
directe:
1.BCR: 23.077.147 lei,
reabilitare, modernizare şi
extindere infrastructură
municipală, 2005, 20 ani
(10 ani graţie)
2.BEI: 16.141.500 EUR,
achiziţie tramvaie, 2008,
13 ani (3 ani graţie)
3.BRD GSG: 15.000.000
EUR, investiţii, 2009, 13
ani (3 ani graţie)
4.HYPO NOE Gruppe
Bank: 10.360.000 EUR,
infrastructură şi utilităţi
publice parc industrial,
2011, 25 ani (4 ani graţie)
5.BCR: 25.000.000 lei,
investiţii, 2011, 10 ani
(2ani graţie)
6.ING Bank: 40.000.000
lei, proiecte FEN, 2013, 9
ani (2,5 ani grație)
7.BEI: 22.600.000 EUR,
proiecte FEN, 2015, 19
ani (4 ani grație)
8.MFP: 32.309.351 lei,
proiecte FEN, OUG
nr.2/2015, 2015, 15 ani
9.BEI: 21.000.000 EUR,
investiții publice, 2017, 21
ani (3 ani grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

3

Unitatea
administrativteritorială

ORAȘUL SIMERIA
JUDEȚUL
HUNEDOARA
Str. A. Iancu nr. 23.
Tel.: 0254 - 260 005
Fax: 0254 - 260 050
prim.simeria@
smart.com.ro
www.primaria
simeria.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

11.Extindere corp B Unitatea de primiri urgență
a Spitalului Clinic Jud. de
Urgență Oradea
12.Drum de legătură între
str. Suișului și Calea
Bihorului
13.Construire pod peste
râul Crișul Repede între str.
Plevnei și str. Szigligeti
Ede, mun. Oradea
14.Construire drumuri
colectoare și pasaj pentru
Centrul de Transport
Intermodal
15.Reabilitare str. Calea
Bihorului - tronson pod
Theodor Neș - intersecție
drum de legătură între str.
Suișului și Calea Bihorului
16.Amenajare intersecție
prin pasaj denivelat între
drumul de centură al Mun.
Oradea și str. Universității
Amenajare drum de
legătură dintre DN7 km
377+874 și DN66 km
210+218 situat în
intravilanul localității
Simeria în vederea
amenajării Zonei
Industriale Simeria Sud-Est
Relocare/protejare
conductă de transport gaze

Data
depunerii
documentaţiei

3862/585570
/ 16.03.2018
completări
585843/
27.03.2018

Finanţator
EUR

CEC
BANK

0,00

RON

9.400.000
din care

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

36
luni

84
luni

Rata
dobânzii

Comisioane

ROBOR6M +
0,75%

2.733.806,96

pentru refin.
DPL
trageri în
2018
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com.refin.:
3%
com.
rescaden./
reeșalonare/
restructurare:
0,4%

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

2 finanţări rambursabile
directe:
1.BCR: 1.000.000 lei,
investiții publice, 2009, 10
ani (2 ani graţie)
2.CEC Bank: 7.773.930
lei, investiții publice, 2011,
10 ani (3 ani graţie)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata
dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

naturale DN500 Vest 1 în
vederea amenajării zonei
industriale Sud-Est Simeria
Achiziție autocar
Achiziție mașină de
pompieri
Refinanțare credite
existente (contract BCR
nr. SJCC80/1497/05.11.2009,
sold 197.827,41 lei;
contract CEC Bank nr.
RQ11048924471004/
14.04.2011, sold
2.535.979,55 lei)

4

5

SECTOR 4
BUCUREŞTI
B-dul Metalurgiei nr.
12-18, Grand Arena,
et. 1, sector 4.
Tel.: 021 - 335 9230
Fax: 021 - 337 0790
www.ps4.ro

Cofinanțarea unui număr
de 25 blocuri cuprinse în
Programul de reabilitare
termică TRP 2.1
(40.656.955 lei), derulat cu
finanțare externă de la BEI
de până la 22,47 mil.euro
Cofinanțarea unui număr
de 31 blocuri cuprinse în
Programul de reabilitare
termică TRP 2.2
(23.743.045 lei), derulat cu
finanțare externă de la BEI
de până la 19,53 mil.euro
Modernizare, extindere,
demolare parțială a
construcțiilor din ansamblul
Piața agroalimentară

ROBOR3M +
0,68%

3863/585571
/ 16.03.2018
completări
585836/
27.03.2018

3864/585572
/ 16.03.2018

CEC
BANK

0,00

BCR

0,00
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64.400.000
trageri în
2019

35.600.000
trageri în
2019

-

-

168
luni

120
luni

com.analiză
în regim de
urgență:
0,75%
com.
reanaliză:
0,5%
com.
reeșalonare/
restructurare/
rescaden.:
0,7%
ROBOR1M +
0,48%

9 finanţări rambursabile
directe:
1.EXIMBANK:
88.333.333,31 lei,
refinanțare credit, 2016,
15 ani
2.CEC Bank:
95.932.961,11 lei,
refinanțare credit, 2016,
15 ani
3.CEC Bank:
51.810.923,78 lei,
refinanțare credit, 2017,
10 ani
4.Raiffeisen Bank:
84.213.291 lei, refinanțare
credit, 2017, 10 ani
5.BEI: 26.884.986,63
EUR, reabilitare termică,

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Berceni - Sudului, conform
HCL Sector 4 nr. 296/2017
și Anexei 3 Centralizator
obiective de investiții

Rata
dobânzii

Comisioane

Finanţări rambursabile
aflate în derulare

2012, 20 ani (4 ani graţie)
6.BEI: 22.470.000 EUR,
reabilitare termică, 2014,
20 ani (4 ani graţie)
7.BEI: 19.530.000 EUR,
reabilitare termică, 2016,
20 ani (4 ani graţie)
8.CEC Bank: 15.600.000
lei, refinanțare credit
Raiffeisen Bank, 2017, 15
119.400.000

din care
2.733.806,96

TOTAL

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

14.000.000
trageri în:
2019:
7.000.000
2020:
7.000.000

pentru
refin. DPL
trageri în:
2018:
9.400.000

din care
2.733.806,96

pentru refin.
DPL
2019:
110.000.000
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V. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI
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. 19886/27.02.2018, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL
modificările intervenite în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 67/15.02.2018 privind
modificarea HCL nr. 292/31.05.2017 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei, cu
modificările și completările ulterioare. Modificarea listei de investiții constă în eliminarea unuia dintre obiectivele de investiții din listă, adăugarea
a 10 obiective de investiții și redistribuirea sumei de 27.375.578 lei pentru realizarea acestora. Printre proiectele noi de investiții se numără și
două care beneficiază de fonduri externe nermabursabile de la Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,
„Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G8, aferent Asociației de proprietari nr. 360A Emanuel”, situat în str. Brăilei nr. 258bis
și „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe G1 aferent Asociației de proprietari nr. 388”, situat în str. Brăilei nr. 250, cartier
Micro 18. 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: 12.854.000 lei;
• Construire parcare supraetajată zona Mazepa I, aferentă bl. R5: 8.800.000 lei;
• Resistematizare str. Brăilei între bdul Dunărea și intrarea în municipiul Galați (fost DN2B Tirighina): 12.100.000 lei;
• Amenajare parcare și parc Țiglina II, aferent bl. E6: 2.205.000 lei,
• Reabilitare infrastructură transport, inclusiv viaducte axa Est-Vest, intrări în Galați: 3.900.000 lei;
• Amenajare zona centrală între str. Navelor limita bl. P și Potcoava de Aur: 14.338.650 lei;
• Modernizare Parc Eminescu: 3.671.422 lei;
• Târg auto: 4.019.578 lei,
• Achiziție autobuze: 10.000.000 lei;
• Amenajare scuar bd. Galați – str. Oțelarilor: 4.100.350 lei;
• Construire locuințe sociale Micro 17: 6.528.000 lei;
• Alimentare cu energie electrică locuințe sociale Micro 17: 2.087.000 lei;
• Remediere accident de teren – bulevardul Marii Uniri, zona Elice – Faleza Superioară – Faleza Inferioară: 1.916.000 lei;
• Sistematizare zona Colegiului Mihail Kogălniceanu: 5.220.000 lei;
• Modernizare Aleea Păcii (str.Moruzzi nr. 74-82): 160.000 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 3 b-dul Dunărea nr. 60, Galați: 700.000 lei;
• Anvelopare unități de învățământ - Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați: 700.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G8, str. Brăilei nr. 258bis, Micro 18: 800.000 lei;
• Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe G1, str. Brăilei nr. 250, Micro 18: 700.000 lei;
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• Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați – Reabilitare imobil str. Domnească nr. 58: 200.000 lei;
• Modernizare str. Siderurgiștilor și str. 1 Decembrie 1918: 1.500.000 lei;
• Modernizare str. Pictor Iser: 2.500.000 lei;
• Modernizare străzi Valea Orașului: 1.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
2. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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, conform Contractului de credit nr.
RQ17011478862580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank.
Cu Notificarea nr. 15722/13.03.2018, 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. 110/12.03.2018 privind
modificarea și completarea HCL S3 nr. 555/20.11.2017 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 eliminarea unor proiecte din lista de investiții, introducerea altora
noi și realocarea sumei totale din împrumut pentru realizarea tuturor obiectivelor aflate în lista de investiții actualizată, conform Situației
centralizatoare pe obiective de credit - HCLS 3 110/12.03.2018, întocmită de primărie în baza Anexei 2 la HCLS 3 nr. 110/2018. Astfel, sumele
totale alocate centralizat, în baza hotărârilor Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, sunt următoarele:
- 4.856.109,68 lei pentru Anexele 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 27, și 29 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 64/31.03.2016;
- 5.709.274,38 lei pentru Anexele 72, 92, 18, 84, 53, 31, 47, 51, 45 și 63 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici privind creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 321/29.11.2016;
- 26.122.443,94 lei pentru Anexele nr. 66, 46, 37, 50, 69, 19, 2, 1, 3, 4, 6, 10, 9, 7, 16, 63, 40, 59, 45, 58, 38, 41, 33, 34, 35, 18, 20, 21, 22, 24,
23, 14, 54, 55, 13, 39, 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;
- 6.035.639,23 lei pentru Anexele nr. 48, 44, 38, 39, 9, 15, 53, 2, 3, 4, 5, 33, 29, 12 și 45 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;
- 2.003.409,93 lei pentru Anexele nr. 23, 22, 14, 16 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;
- 2.340.000 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;
- 627.000 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;
- 3.807.542 lei pentru lucrări de reamenajare peisagistică și și întreținere la unele școli și grădinițe, ai căror indicatori tehnico-economici au fost
aprobați prin HCL S3 nr. 32/23.02.2016 și 363/25.08.2017;
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- 203.000 lei pentru amenajare peisagistică, piață urbană, fântâni arteziene și sistematizare pe verticală Aleea Bucovina (intersecție Baba
Novac – C-tin Brâncuși) – amenajare spații verzi, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL S3 nr. 80/23.04.2015;
- 4.637.000 lei pentru Anexele 1, 2, și 14 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3 nr. 102/29.03.2017;
- 15.212.000 lei pentru Anexele 3, 4, 13, 24, 36 și 38 la HCL nr.103/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind
creșterea performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 8.025.737 lei pentru Anexele 1, 3, 43, 144 și 159 la HCL nr.104/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 200.000 lei pentru Anexa 9 la HCL nr.106/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 150.000 lei pentru Anexa 3 la HCL nr.107/29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 3.015.000 lei pentru Anexa 2 la HCL nr.207/16.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 1.107.780 lei pentru Anexele 11, 13 și 14 la HCL nr.503/31.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 580.345,42 lei pentru Anexa 63 la HCL nr.319/27.07.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 1.520.718,42 lei pentru Anexa 1 la HCL nr.133/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea performanței
energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3;
- 13.847.000 lei pentru Anexele 1,2 și 3 la HCL nr.141/07.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea
performanței energetice la unele blocuri de locuințe din Sectorul 3.
Valoarea fiecăreia dintre cele două finanţări rambursabile rămâne neschimbată.
3. MUNICIPIUL LUGOJ, JUDEȚUL TIMIȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3437/21.01.2014, Municipiul Lugoj a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de 22.500.000
lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Ca atare, a fost semnat contractul de credit nr. 179/25.02.2014 cu Intesa
Sanpaolo Bank.
Cu Notificarea nr. 17033/19.03.2018, Primăria Municipiului Lugoj a transmis, în atenția CAÎL, copia HCL nr. 28/01.02.2016 privind aprobarea
prelungirii cu un an a perioadei maxime de utilizare a creditului contractat cu Intesa Sanpaolo Bank. Prin hotărârea menționată se aprobă
prelungirea cu un an atât a perioadei de grație, cât și a perioadei de rambursare a creditului. În sprijinul notificării, primăria a transmis și o
copie a proiectului Actului adiţional nr. 2, precum și noul grafic estimativ de rambursare, în baza căruia au fost actualizate anexele privind
serviciul datoriei publice și calculul gradului de îndatorare. Conform situațiilor transmise de primărie, gradul de îndatorare respectă limita de
îndatorare a bugetului local prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
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