COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)
ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de31 martie2020, care se va desfăşura prin teleconferință, la ora 1400, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2020 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2020 – 2022:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2) - (3) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2020,în anul 2020, plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.200 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care
urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,este în sumă de 1.300 milioane lei. Valoarea aferentă
finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei
anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 82/2020 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2020, 2021 și 2022,
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-teritorialesunt în sumă de 1.200 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2020, 2021 și 2022, iar limitele
anuale privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.300 milioane lei pentru anul 2020 și câte 1.200milioane lei pentru fiecare dintre anii 2021 și 2022.
În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor de contractare emise de CAÎL în anul 2020 și sumele disponibile pentru autorizarea
contractării de finanţări rambursabile în anul 2020 şi a efectuării de trageri în perioada 2020 – 2022:
Trageri
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

1.200,00
1.300,00
101,61
1.098,39
1.300,00
2020
1.200,00
1.200,00
820,11
2021
1.200,00
1.200,00
26,57
2022
NOTĂ:
1)
Limite aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020;

0,00
379,89
1.173,43

100,00
68,34
2,21

Anul

Limite
contractare
1)
(mil.lei)

Contractări
autorizate
2)
(mil.lei)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
1)
(mil.lei)

2)

Trageri
reautorizate în
anul 2020
2)
(mil. lei)
100,00

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
2)
2)
(mil.lei)
(mil.lei)
20,20
1.185,90
338,98
227,01

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
2020, 2021 și 2022 (4,75 lei/euro, 4,28 lei/dolar), conform prognozei de toamnă2019 (noiembrie2019), publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

pagina 1 din 28

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

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

MUNICIPIUL
PLOIEŞTI
JUDEŢUL PRAHOVA
Piața Eroilor nr. 1A,
CP 100316.
Tel.: 0244 - 516 699
Fax: 0244 - 522 203
buget@ploiesti.ro
www.ploiesti.ro

Achiziție mijloace de
transport - troleibuze
Achiziție mijloace de
transport - tramvaie
Achiziție mijloace de
transport - autobuze
electrice
Construire grădiniță cu
program prelungit în
municipiul Ploiești, str.
Poștei nr. 23
Eficientizare consumuri
energetice în municipiul
Ploiești - Sistem iluminat
public traseu tramvai
102 (str. Găgeni - șos.
Nordului - șos. Vestului str. Libertății (Gara de
Vest))
Eficientizare consumuri
energetice în municipiul
Ploiești - Sistem iluminat
public traseu tramvai
101 bdul Republicii - str.
Gh. Doja - str. G.
Coșbuc. - str. Șt.
Greceanu - str. N.

Data
depunerii
documentaţiei

4353/593730/
22.11.2019
completări
594496/
12.12.2019,
06.03.2020
601826/
24.03.2020

Finanţator

BCR

1

EUR

0,00

RON

9.890.318,37
trageri în
2020

suplimentare credit de 9.409.961,23 lei
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

36
luni

120
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR6M + 2,5%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

5 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 29.400.000
EUR, investiţii, 2007,
14 ani (5 ani graţie)
2.BRD-GSG:
40.000.000 EUR,
investiţii, 2011, 12 ani
(2 ani graţie)
3.CEC Bank:
79.000.000 lei,
proiecte FEN, 2014,
15 ani (3 ani graţie)
4.EXIMBANK:
150.000.000 lei,
investiții, 2016, 13 ani
(3 ani graţie)
5.BCR: 9.541.489,09
lei, investiții publice,
2019, 13 ani (3 ani
grație)

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

Bălcescu - str. Ștefan cel
Mare - str. Democrației Gara de Sud
POR

2

3

4

COMUNA FELNAC
JUDEŢUL ARAD
Felnac nr. 330.
Tel.: 0257 - 411 101
Fax: 0257 - 411 202
primariafelnac@
yahoo.com
COMUNA BENESAT
JUDEŢUL SĂLAJ
Str. Principală nr. 60.
Tel.: 0260 - 654 184
Fax: 0260 - 654 175
benesatsj@yahoo.com
www.comuna
benesat.ro

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

Dotarea
compartimentului de
gospodărie comunală în
comuna Felnac, jud.
Arad
PNDR

4387/600002/
30.01.2020
completări
600440/
13.02.2020
601824/
24.03.2020

ROBOR6M + 4%
Banca
Transilvania

344.500
trageri în
2020

0,00

5 luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
2%
ROBOR6M + 4,5%

Dotarea serviciilor
publice în comuna
Benesat, jud. Sălaj
PNDR

Extindere infrastructură
de apă uzată în
localitățile Găureni,
Uricani, Brătuleni,
Vorovești, Valea Ursului
și Ciurbești din comuna
Miroslava, jud. Iași
PNDR

4397/600943/
27.02.2020
completări
23.03.2020

4398/600978/
28.02.2020
completări
06.03.2020

Banca
Transilvania

Banca
Transilvania

225.500
trageri în
2020

0,00

0,00

3.752.683,20
trageri în
2020
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11
luni

1 lună

com.acordare: 1%
flat
com.ramb.anticip.:
1% în cazul refin.
de la altă bancă

ROBOR6M + 1,4%
24
luni

96 luni

com.acordare:
0,5% flat

NU

o finanţare
rambursabilă
directă:
MFP: 49.874 lei,
proiect PNDR - OG
nr. 8/2018, 2018, 3
ani
3 finanţări
rambursabile
directe:
1.CEC Bank:
10.816.956,40 lei,
investiţii publice,
2017, 10 ani (2 ani
graţie)
2.BCR: 10.000.000
lei, investiții publice,
2018, 10 ani (1 an
graţie)
3.BCR: 24.296.875
lei, refinanțare datorie
publică locală, 2018,

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

10 ani

5

6

7

COMUNA RUSCA
MONTANĂ
JUDEŢUL CARAȘSEVERIN
Rusca Montană nr.
450.
Tel.: 0255 - 536 090
Fax: 0255 - 536 001
primariaruscamontana
@ yahoo.com
COMUNA ROȘIA
JUDEŢUL BIHOR
Roșia nr. 397.
Tel./Fax:
0259 - 325 214
primaria_rosia2007@
yahoo.com
www.comuna
rosiabihor.ro
COMUNA MIRCEȘTI
JUDEŢUL IAȘI
Tel./Fax:
0232 - 713 250
primaria.mircesti@
yahoo.com
www.mircesti.ro

Dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situații
de Urgență al Comunei
Rusca Montană, jud.
Caraș-Severin, cu un
utilaj multifuncțional
mobil de tip
buldoexcavator
PNDR

ROBOR6M + 4,25%
4402/601190/
05.03.2020
completări
601430/
12.03.2020

BCR

2

0,00

175.000
trageri în
2020

5 luni

1 lună

com.acordare:
0,5% flat
com.neutiliz.: 2%
com.ramb.anticip.:
2% în cazul refin.
de la altă bancă

o finanţare
rambursabilă
directă:
Porsche Leasing:
7.138,65 EUR,
achiziție autoturism
Seat Arona, 2018, 5
ani

ROBOR6M + 4,75%
Achiziție autobasculantă
dotată cu lamă și
sărăriță pentru
deszăpezit
PNDR

Modernizare drumuri de
interes local în comuna
Mircești, jud. Iași
Reabilitare și dotare
Cămin Culural, sat
Iugani, Com. Mircești,
jud. Iași
PNDR

4403/601191/
05.03.2020
completări
601668/
19.03.2020

CEC
Bank

0,00

400.000
trageri în
2020

3 luni

2 luni

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

NU

ROBOR3M + 2,25%
4405/601330/
11.03.2020
completări
20.03.2020
601827/
24.03.2020

CEC
Bank

0,00

2

2.852.240
trageri în
2020

9 luni

171
luni

com.analiză: 0,5%
flat
com.analiză în
regim de urgență:
0,75%
com.reanaliză:
0,5%

o finanţare
rambursabilă
directă:
CEC Bank: 1.551.691
lei, investiţii publice,
2017, 10 ani (2 luni
graţie)

Cu adresa nr. 566/03.03.2020, Comuna Rusca Montană comunică CAÎL că nu a încheiat contractul de credit cu CEC Bank în baza Hotărârii CAÎL nr. 6050/12.02.2020, prin care a fost
avizată contractarea unui credit în sumă de 175.000 lei cu efectuarea tragerilor în anul 2020, și solicită o nouă autorizare pentru contractarea creditului de la BCR. Drept urmare, propunem
revocarea Hotărârii CAÎL nr. 6050/12.02.2020.
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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

com.gestiune:
0,06%
com.neutiliz.:
0,35%
com.ramb.anticip.:
0,7%
com.refin.: 3%
com.rescadențare/
reeșalonare/
restructurare: 0,7%

8

JUDEŢUL ALBA
Piața I. C. Brătianu nr.
1, CP 510118
Tel.: 0258 - 813 380
Fax: 0258 - 812 325
cjalba@cjalba.ro

1. Creșterea eficienței
energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș (261.695,36
lei) POR
2. Reabilitarea
energetică a Spitalului
de Pneumofiziologie
Aiud (2.336.471,70 lei)
POR
3. Reabilitarea
energetică a Spitalului
Județean de Urgență
Alba Iulia (1.550.067,85
lei) POR
4. Reabilitare și
modernizare clădire
Spital Oraș Zlatna
(1.410.980,33 lei) POR
5. Modernizare drum
județean DJ 1071: Aiud
(DN1) - Aiudul de Sus Rîmeț - Brădești Geogel - Măcărești -

4408/601535/
16.03.2020
completări
601879/
25.03.2020

BCR

0,00
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27.500.000
trageri în:
2020:
8.660.557
2021:
8.074.500
2022:
3.354.038
2023:
7.410.905

ROBOR6M + 1,29%
48
luni

96 luni

com. acordare:
0,1% flat

3 finanţări
rambursabile
directe:
1. BT Securities:
50.000.000 lei,
investiții publice de
interes local, 2009,
17,5 ani
2. CEC Bank:
25.340.291,48 lei,
investiţii publice,
2011, 20 ani (36 luni
graţie)
3. BC Intesa San
Paolo: 19.338.169,30
lei, investiții publice,
2014, 10 ani (36 luni
grație)
o garanție:
BRD - GSG:
19.323.196,87 lei,
pentru Apa CTTA SA
Alba, 2014, 13 ani
(36 luni grație)

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

Bîrlești Cătun - Cojocani
- Valea Barnii - Bîrlești Mogoș - Valea Albă Ciuculești - Bucium Izbita - Coleșeni Bucium Sat - DN 74
(Cerbu) (15.788.913,04
lei) POR
6. Consolidare corp
drum județean DJ107K:
Galda de Jos Mesentea - Benic Întregalde, jud. Alba km.
17 + 700 km. 23 + 700
(1.833.694,20 lei) POR
7. Modernizare drum
județean DJ103E:DN1 Gârbova de Jos Gârbovița - Gârbova de
Sus (1.666.939,72 lei)
POR
8. Extindere și dotare
unitate de primiri urgențe
a Spitalului Județean de
Urgență Alba Iulia
(2.337.222,80 lei) POR
9. Extindere,
modernizare și dotare în
vederea relocării
ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de
Urgență Alba
Iulia(314.015 lei) POR
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RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

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

45.140.241,57

trageri în:
2020:
26.300.798,57

TOTAL

2021:
8.074.500
2022:
3.354.038
2023:
7.410.905

0,00

III.Analiza următoarei cereri pentru autorizarea garantării unei finanţări rambursabile interne:
Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

SECTOR 6
MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Calea Plevnei nr. 147149, CP 060013.
Tel.: 037 - 620 43 19
Fax: 037 - 620 44 46
prim6@primarie6.ro
www.primarie6.ro

Investiții prezentate în
anexa la HCLS6 nr.
100/24.05.2018, cu
modificările și
completările ulterioare:
Modernizare și
amenajare peisagistică
Parc 9 Mai, Parc Nicolae
Filimon, Parc Sfântul
Andrei
Înființare Parc Bd.
Timișoara nr. 10-12

Data
depunerii
documentaţiei

4400/600980/
28.02.2020
completări
601257/
09.03.2020

Finanţator

BCR

EUR

0,00

RON

1.522.000
trageri în
2020
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Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

24
luni

Perioada
de
rambursare

108
luni

Rata dobânzii

Comisioane

ROBOR3M + 1,5%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

7 finanţări
rambursabile
directe:
1.BEI: 70.000.000
EUR, reabilitare
termică, 2010, 15 ani
(3 ani graţie)
2.MFP: 12.658.805
lei, proiecte FEN,
OUG nr. 8/2016,
2016, 5 ani
3.CEC Bank:

Valoare finanţare
rambursabilă
Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator

EUR

RON

Lucrări pentru
amenajare peisagistică
Bd. Iuliu Maniu
Amenajare peisagistică
scuar central Bd.
Timișoara
Lucrări de reamenajare
și resistematizare
integrală în zonele
teritoriale nr.: 1, 2, 10,
11, 14, 15, 27, 8, 9, 24

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

411.450.641,64 lei,
refinanțare datorie
publică locală, 2016,
15 ani
4.BEI: 15.292.633,27
EUR, reabilitare
termică, 2016, 22 ani
(4 ani graţie)
5.BEI: 22.003.168
EUR, reabilitare
termică, 2017, 22 ani
(4 ani graţie)
6.Raiffeisen Bank:
107.050.594 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
10 ani
7.Raiffeisen Bank:
100.000.000 lei,
investiții publice de
interes local și
refinanțare datorie
publică locală, 2018,
14 ani și 2 luni
o garanție:
BCR: 136.750.000
lei, investiții publice,
garantat ADPDU
Sector 6, 2018, 12
ani (3 ani grație)

garanție locală pentru
suplimentare credit în
valoare 148.478.000 lei,
contractat de
Administrația Domeniului
Public și Dezvoltare
Urbană Sector 6
(contract de credit nr.
201808220170/29.08.20
18, cu actele adiționale
nr. 1/14.06.2019 și
2/29.07.2019)
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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
Legea nr. 238/2019și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020,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 12.02.2020(data ultimei ședințe având pe ordinea de zi astfel de cereri).
V. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, care intră sub incidența plafoanelor
de contractare și de trageri aprobate prin Legea nr. 238/2019 și Hotărârea Guvernului nr. 82/2020:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

2

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
PĂULEȘTI
JUDEŢUL
PRAHOVA
Str. Calea Unirii nr.
299.
Tel.: 0244 - 224300
Fax: 0244 - 224290
relatiipublice@
comunapaulesti.ro
investitii@
comunapaulesti.ro
www.paulesti
prahova.ro
ORAȘUL OCNA
MUREȘ
JUDEŢUL ALBA
Str. Nicolae Iorga
nr. 27, CP 515700.
Tel./Fax:
0258 - 871 217
contact@primaria

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Extindere, modernizare
și dotări sediu primărie,
desființare construcții
existente, împrejmuire,
refacere alei pietonale și
carosabile, amenajare
peisagistică

4399/600979/
28.02.2020
completări
601485/
13.03.2020,
601635/
18.03.2020,
27.03.2020

Lucrări de modernizare
a străzilor Piața Izvor,
Libertății, Crângului,
Viilor, Nouă, Livezilor,
Potcoavei, Octavian
Goga, Florilor, Zefirului,
Câmpului și Șesului din
orașul Ocna Mureș

4401/601057/
03.03.2020
completări
601880/
25.03.2020
26.03.2020

Finanţator
EUR

Banca
Transilvania

BCR

RON

3.000.000
trageri în:
2020:
2.000.000
2021:
1.000.000

0,00

0,00

7.000.000
din care
2.000.000
pentru
proiecte FEN
trageri în
2020
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Perioada de
finanţare
Perioada
de
graţie

Perioada
de
rambursare

Rata dobânzii

Comisioane

12
luni

60 luni

ROBOR6M + 1,5%

24
luni

96 luni

ROBOR6M + 2,1%

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

o finanţare
rambursabilă
directă:
BCR: 2.000.000 lei,
investiţii publice,
2016, 6 ani (1 an
graţie)

NU

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

ocnamures.ro
www.primaria
ocnamures.ro

3

4

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

Creșterea eficienței
energetice în clădirea
Spitalului Orășenesc
Ocna Mureș POR
(1.000.000 lei)
Îmbunătățirea calității
vieții populației în orașul
Ocna Mureș POR
(1.000.000 lei)

COMUNA MIHAI
EMINESCU
JUDEŢUL
BOTOȘANI
Str. Mihai
Eminescu nr. 33.
Tel./Fax:
0231 - 512 183
primaria_me@
yahoo.com
www.mihai
eminescu.botosani.
ro

Modernizare drumuri
comunale și sătești din
comuna Mihai
Eminescu, județul
Botoșani

MUNICIPIUL
BUZĂU
JUDEŢUL BUZĂU
Piața Daciei nr. 1,
CP 120040
Tel.: 0238 - 723265
Fax: 0238 - 710562
cabinet.primar@
primariabuzau.ro

1. Implementarea de
măsuri de economie
circulară la Școala
Gimnazială nr. 11, mun.
Buzău
2. Reabilitare și
modernizare
Cinematograf Dacia din
mun. Buzău
3. Consolidare,
restaurare și punere în
valoare a Complexului

4406/601482/
13.03.2020
completări
601634/
18.03.2020
601666/
19.03.2020

4407/601486/
13.03.2020
completări
601725/
20.03.2020

ROBOR6M + 3,5%
BCR

Banca
Transilvania

4.000.000
trageri în
2021

0,00

0 luni

120
luni

107.056.037
din care
24.143.421
pentru
proiecte FEN
0,00

trageri în:
2020:
10.948.675
pentru
proiecte FEN
2021:
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com.analiză: 0,5%
flat
com.ramb.anticip.:
2%

ROBOR3M + 1,2%
24
luni

96 luni

com. ramb.
anticipată din alte
surse: 1%

2 finanţări
rambursabile
directe:
1.BCR: 5.300.000 lei,
investiții publice,
2014, 20 ani (20 luni
grație)
2.CEC Bank:
2.000.000 lei,
investiţii publice,
2017, 12 ani (11 luni
graţie)
4 finanţări
rambursabile:
1. MFP: 25.000.000
lei, OUG nr. 46/2015,
2015, 20 ani
2. CEC Bank:
49.590.331 lei,
investiţii publice,
2018, 10 ani (24 luni
graţie)
3. BEI: 6.964.713
EUR, subîmprumut

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

hipic Alexandru
Marghiloman - casa de
oaspeți, grajduri și
amenajare teren și piste,
str. Plantelor nr. 8B,
mun. Buzău
4. Amenajare platforme
îngropate pentru
colectarea selectivă a
deșeurilor urbane
5. Reabilitarea
infrastructurii rutiere pe
strada Republicii, Bd. 1
Decembrie 1917,
tronson Horticulei și
Strada Iazul Morilor din
mun. Buzău
6. Construire și
modernizare stații
autobuz în mun. Buzău
7. Creșterea calității
serviciilor sociale și
asigurarea educației
timpurii, prin
construcția/extinderea și
dotarea grădiniței cu
program prelungit nr. 4,
Buzău, Aleea Parcului
nr. 10 (2.392.272 lei)
POR
8. Reabilitarea în
vederea creșterii
eficienței clădiri publice liceul Henri Coandă -

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

96.107.362
din care
13.194.746
pentru
proiecte FEN
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Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ISPA, 2006, 31 ani
(72 luni grație)
4. MFP: 14.000.000
lei, OUG nr. 89/2018,
2018, 20 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

Corp C4 (Școala veche
și Școala nouă)
(418.415 lei) POR
9. Reabilitarea în vedrea
creșterii eficienței
energetice clădiri
publice - Grădinița cu
program prelungit Cei
Șapte pitici - Corp C1
(1.206.872 lei) POR
10. Reabilitarea în
vedrea creșterii
eficienței energetice
clădiri publice - Școala
gimnazială nr. 11 - Corp
C1 (2.214.312 lei) POR
11. Reabilitarea în
vederea creșterii
eficienței clădiri publice liceul Henri Coandă Corp C5 (Internat)
(385.305 lei) POR
12. Reabilitarea în
vederea creșterii
eficienței clădiri publice liceul Henri Coandă Corp C2 (Corp tehnic)
(396.676 lei) POR
13. Lucrări de
intervenție în vederea
creșterii performanței
energetice a blocurilor
de locunițe 19A, 19B,
19F, 19G din mun.
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RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

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

Buzău (1.778.488
lei)POR
14. Lucrări de
intervenție în vederea
creșterii performanței
energetice a blocurilor
de locunițe 3A Hașdeu,
3B Hașdeu și Integral 1
din mun. Buzău
(1.514.476 lei) POR
15. Achiziție mijloace de
transport public autobuze electrice 12 m
ses, Alba Iulia, Buzău,
Constanța, Ploiești
(4.789.796 lei) POR
16. Sistem inteligent de
trafic management și
monitorizare bazat pe
soluții inovative de
eficientizare și reducere
a poluării în mun.
Buzău (9.046.809 lei)
POR

5

SECTOR 4
MUNICIPIUL
BUCUREȘTI
Bdul Metalurgiei nr.
12 - 18, Grand
Arena, etaj 1,
sector 4
Tel.: 021 - 3359230
Fax: 021 - 3370790

Reabilitare termică a
unor blocuri de locuințe

4409/601669/
19.03.2020

BCR

0,00

pagina 13 din 28

33.500.000
trageri în
2021

0 luni

120
luni

ROBOR3M + 1,8%

13 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,

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

2016, 15 ani
3.CEC Bank:
51.810.923,78 lei,
refinanțare credit și
investiții publice,
2017, 10 ani
4.Raiffeisen Bank:
84.213.291 lei,
refinanțare credit și
investiții publice,
2017, 10 ani
5.BEI: 26.884.986,63
EUR, reabilitare
termică, 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:
80.000.000 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și
finanțare investiții
publice, 2017, 15 ani
9.BCR:
67.402.819,37 lei,
refinanțare credit
Raiffeisen Bank și
finanțare investiții
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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

publice, 2017, 10 ani
10.BCR:
170.764.771,07 lei,
proiecte FEN, 2018,
12 ani (3 ani grație)
11.Raiffeisen Bank:
33.500.000 lei,
investiții publice de
interes local, 2019,
10 ani
12.BEI: 14.029.535
EUR, reabilitare
termică, 2019, 22 ani
(5 ani graţie)
13. BEI: 14.000.000
EUR, reabilitare
termică, 2020, 22 ani
(5 ani graţie)
o garanţie:
BCR: 67.503.685,02
lei, refinanțare credit
BCR, garantat DAP
Sector 4, 2017, 10
ani

TOTAL

0,00

154.556.037
din care
26.143.421
pentru
proiecte FEN
trageri în:
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2020:
19.948.675
din care
12.948.675
pentru

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

proiecte
FEN2021:
134.607.362
din care
13.194.746
pentru
proiecte FEN

VI. Analiza notificărilor primitedin partea următoarelor unități/subdiviziuniadministrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL ORADEA, JUDEȚUL BIHOR
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5772/18.06.2019 a fost avizată contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile, în valoare de
100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea
Europeană. În baza acestei hotărâri, Municipiul Oradea a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit – linie de finanțare nr.
20190625071/5.06.2019. Potrivit prevederilor acestui contract de credit, linia de finanțare funcționează revolving, iar împrumutatul poate
efectua trageri multiple în valoare totală de 520.000.000 lei.
Cu Notificarea nr. 207327/05.03.2020, Primăria Municipiului Oradea aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local
nr.144/28.02.2020 pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 1163/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile-linie de
finanțare în valoare de maxim 100.000.000 lei. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor
de investiţii publice finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA, prin introducerea la finanțare a șase noi obiective de investiții. Prin
urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții derulate prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
astfel:
1. Restaurarea casei Darvas-La Roche în vederea valorificării patrimoniului cultural Secession: 2.708.880 lei;
2. Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului Muzeul Francmasoneriei din Oradea: 4.564.020 lei;
3. Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea: 34.277.530,05 lei;
4. Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Dacia din Municipiul Oradea: 5.000.000 lei;
5. Creșterea eficienței energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea: 13.000.000 lei;
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6.
7.
8.
9.

Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit nr.20, Municipiul Oradea: 1.600.000 lei;
Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea: 35.701.063,09 lei;
Creșterea eficienței energetice a clădirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu, Municipiul Oradea: 5.500.000 lei;
Construirea Creșei și Gradiniței din Parcul Industrial 1, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie
antepreșcolară și preșcolară în Municipiul Oradea: 5.932.000 lei;
10. Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 28, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară
în Municipiul Oradea: 3.500.000 lei;
11. Extinderea Creșei și Grădiniței nr. 53, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară
în Municipiul Oradea: 80.500 lei,
12. Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea-Etapa 1: 20.436.465,44 lei;
13. Modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea-Etapa 2: 62.053.525,80 lei;
14. Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în
cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea: 2.613.355,28 lei;
15. Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea OradeaCentru multicultural și multiconfesional european–Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen
respectiv a curtinei nordice și vestice: 2.000.000 lei;
16. Crearea unor trasee pietonale și îmbunătățirea transportului public de persoane în zona centrală a Municipiului Oradea:
16.566.333,80 lei;
17. Dezvoltarea și prioritizarea transportului de călători din Municipiul Oradea: 56.740.855,93 lei;
18. Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu-Vasile Alecsandri, Oradea: 106.213.061,89 lei;
19. Reabilitare și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în
cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Oradea: 3.200.000 lei;
20. Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în
cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea: 100.000 lei;
21. Extindere ambulator corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea-Etapa I și Etapa II: 40.747.000 lei;
22. Reabilitare termică bloc de locuințe G6 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea: 1.610.000 lei;
23. Promovarea antreprenoriatului creativ prin dezvoltarea incubatorului de afaceri Cresc Oradea Mare: 16.747.000 lei;
24. Coridorul de mobilitate urbană durabilă din Piața Emanuil Gojdu-Piața Cetate, Oradea (Coridorul de mobilitate urbană durabilă din
Piața Emanuil Gojdu, Oradea-etapa 2, Construirea parcării de tip Park and Ride din Piața Emanuil Gojdu; Modernizare punct de
redresare în zona Cicero; Alinierea la parcul de vehicule al OTL-6 autobuze): 79.108.408,72 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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2. MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5712/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Municipiul Deva a unei finanţări rambursabile, în valoare de
50.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Deva a încheiat cu EXIMBANK SA,
Contractul de credit nr.16-ATM/15.05.2019.
Cu Notificarea nr. 20-17844-PDV/19.02.2020, completată cu nr.20-22685-PDV/03.03.2020, Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.70/18.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.303/2018 privind aprobarea
contractării și garantării de către municipiul Deva a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, modificată și completată
ulterior. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii publice finanțate din
împrumutul contractat de la EXIMBANK SA, prin diminuarea valorii alocate unei investiții și introducerea la finanțare a opt noi obiective de
investiții.Prin urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
1. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Reformată din Deva: 155.577 lei;
2. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Clădire IPH din municipiul Deva: 245.000 lei;
3. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din municipiul Deva: 535.960 lei;
4. Modernizare pistă de atletism la Stadionul Municipal Cetate Deva: 6.950.000 lei;
5. Modernizare ascensor înclinat acces Cetate Deva: 19.469.560 lei;
6. Modernizare strada Granitului din Municipiul Deva: 428.730 lei;
7. Modernizare strada Cascadei din municipiul Deva:241.420 lei;
8. Modernizare drum de legătură între strada Vulcan și strada Coziei: 140.130 lei;
9. Modernizare teren sintetic nr.2 în incinta Stadionului Municipal: 2.050.000 lei;
10. Amenajare sens giratoriu la intersecția străzilor Horea și D.N. 7 – Calea Zarandului din municipiul Deva: 1.000.000 lei;
11. Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm: 3.700.000 lei;
12. Introducere gaz metan Bârcea Mică: 1.800.000 lei;
13. Amenajare teren de sport la Casa Maghiară: 233.970 lei;
14. Amenajare capelă mortuară în localitatea Cristur: 383.960 lei;
15. Casă mortuară Bârcea Mică: 550.000 lei;
16. Amenajare Casă mortuară-Archia din municipiul Deva: 525.000 lei;
17. Reabilitare teren de sport Școala Cristur din municipiul Deva: 329.570 lei;
18. Alimentare cu apă și canalizare pe strada Zenitului în municipiul Deva: 392.000 lei;
19. Amenajare canalizare pluvială pe strada Atelierelor în municipiul Deva: 300.000 lei;
20. Modernizare strada Dricuri, sat Cristur: 540.013,06 lei;
21. Modernizare strada Vâlcele, sat Cristur: 639.270 lei;
22. Modernizare strada Coziei: 1.300.000 lei;
23. Rețea structurată: 191.750 lei;
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24. Optimizarea proceselor în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva, prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă2014-2020: 24.500 lei;
25. Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”, prin Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020: 6.500 lei;
26. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe M2, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 15.000 lei;
27. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe P3-Aleea Moților din Municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 293.000 lei;
28. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 –B-dul Decebal din municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 39.000 lei;
29. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr.7-Aleea Plopilor din municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 8.100 lei,
30. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1, Aleea Crizantemelor din Municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 612.000 lei;
31. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 60- Aleea Streiului din municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 27.100 lei;
32. Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe A- Bdul Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 40.200 lei;
33. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D-Bd Iuliu Maniu din municipiul Deva, prin POR 2014-2020: 33.500 lei;
34. Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente, prin POR 2014-2020: 36.918 lei;
35. Amenajare zona pietonală centrul istoric, prin POR 2014-2020: 35.500 lei;
36. Amenajare grădină urbană în zona Zamfirescu, prin POR 2014-2020: 1.000 lei;
37. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale antepreșcolare la Creșa Deva, Al. Viitorului, prin POR 2014-2020:
16.071,94 lei;
38. Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul DevaRefuncționalizarea Incintei I, prin POR 2014-2020: 30.000 lei;
39. Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice, prin POR 2014-2020: 928.100 lei;
40. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”-Parohia Sântuhalm: 168.980 lei;
41. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie Tesviteanul”-Parohia Deva VII: 404.190 lei;
42. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Parohia Romano Catolică nr.II Deva: 50.670 lei;
43. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public - Biserica Greco-Catolică „IMMACULATA”, din municipiul Deva: 498.990 lei;
44. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Parohia Deva VI: 1.395.540 lei;
45. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Primăria municipiului Deva: 499.620 lei;
46. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”-Deva, clădirea de pe str. M. Kogălniceanu
nr.14: 530.080 lei;
47. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Penticostală „Emanuel”Deva: 221.160 lei;
48. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”-Parohia Deva X, din municipiul Deva: 174.510 lei;
49. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica Creștină Baptistă „Sfânta Treime”, din municipiul Deva (pentru construcția din
Deva, Aleea Poiana Narciselor nr.8, data în folosință Bisericii Creștine Baptiste Maghiare-Deva): 209.590 lei;
50. Iluminat arhitectural pe clădiri de interes public-Biserica „Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare”-Parohia Deva III: 356.840 lei;
51. Amenajare trotuare strada Bucovinei-Sat Cristur, municipiul Deva: 400.000 lei;
52. Amenajare parcare pe Bulevardul Decebal-zona Palat Administrativ, municipiul Deva: 541.430 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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3. MUNICIPIUL ORĂȘTIE, JUDEȚUL HUNEDOARA
PrinHotărârea CAÎL nr.5449/10.10.2018 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Orăștie a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 8.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local,finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, conform Hotărârii Consiliului Local nr.22/16.02.2018.În baza hotărârii CAÎL
menționate, Municipiul Orăștie a încheiat cu CEC BANK SA, Contractul de credit nr.RQ18117491969972 în data de 26.11.2018.
Cu Notificarea nr.3453/13.03.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.16.211/16.03.2020, Municipiul Orăștieaduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.2/30.01.2020 privind modificarea anexei la H.C.L. nr.22/2018 referitoare la aprobarea contractării
unei finanțări rambursabile interne/externe, în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local.Potrivit prevederilor acestei hotărâri a
fost aprobată modificarea Listei obiectivelor de investiţii prin redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții aprobate initial, astfel:
• „Amenajare de spații verzi publice cu acces nelimitat în zona urbană degradată „StadionMecanica” din Municipiul Orăștie”: 4.000.000 lei (inițial
1.000.000 lei);
• „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie - Proiectnr. 1”: 4.000.000 lei (initial 6.000.000 lei);
• „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Orăștie – Proiect nr. 2”: 0 lei (inițial 1.000.000 lei).
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
4. MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, JUDEȚUL MUREȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr.5697/02.04.2019 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Târnăveni a unei finanţări rambursabile interne, în
valoare de 17.022.030,12 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, conform HCL nr.60/28.06.2018.În baza hotărârii CAÎL
menționate, Municipiul Târnăveni a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ18113558967705/09.04.2019.Totodată, prin
Hotărârea nr.5697/02.04.2019, CAÎL a autorizat efectuarea tragerilor din finanțarea rambursabilă în valoare de 17.022.030,12 lei, astfel:
• 14.743.859,02 lei, în anul 2020;
•
2.278.171,10 lei, în anul 2021.
Cu Notificarea nr.4.279/18.02.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.10987/ 24.02.2020, Municipiul Târnăveni aduce la
cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.15/17.02.2020 privind modificarea Listei obiectivelor de investiții finanțate din finanțări
rambursabile interne, aprobată prin HCL nr.60/28.06.2018.Conform prevederilor acestei hotărâri, a fost aprobată modificarea Listei
obiectivelor de investiţiifinanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA, prin renunțarea la două dintre cele patru obiective de investiții
aprobate inițial, întrucât pentru obiectivul „Modernizare străzi în Municipiul Târnăveni” a fost majorată valoarea totală ca urmare a actualizării
indicatorilor tehnico-economici, prin HCL nr.46/30.05.2019.Astfel, potrivit Anexei nr.1 la HCL nr.15/17.02.2020, creditul în valoare
de17.022.030,12 lei va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Modernizare străzi în municipiul Târnăveni: 15.272.810,99 lei;
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• Alimentare cu apă potabilă a cartierului Botorca din Municipiul Târnăveni: 1.749.219,13 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
5. MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ
PrinHotărârea CAÎL nr. 5714/02.04.2019 a fost autorizată contractarea de către Municipiul Zalău a unei finanțări rambursabile interne, în
valoare de 30.000.000 lei, din care suma de 19.189.090 lei pentru implementarea unor proiecte derulate cu fonduri externe nerambursabile de
la Uniunea Europeană, iar suma de 10.810.910 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.În baza hotărârii CAÎL menționate,
Municipiul Zalău a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit nr. RQ19040753990406, în data de 25.04.2019.
Prin Hotărâreanr. 5976/09.12.2019, CAÎL a autorizat efectuarea de trageri din finanțarea rambursabilă în valoare de 30.000.000 lei, astfel:
• 16.995.870 lei, în anul 2019, pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE;
• 10.310.980 lei, în anul 2020, din care 8.776.740 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE;
• 1.671.810 lei, în anul 2021, din care 1.282.890 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE;
• 1.021.340 lei, în anul 2022, din care 434.240 lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile UE.
Cu Notificarea nr.8798/11.02.2019, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.9.077/ 14.02.2020, Municipiul Zalău aduce la cunoștința
CAÎL că din valoarea totală autorizată pentru efectuarea de trageri în anul 2019 a fost utilizată suma de 6.526.857,97 lei, iar pentru diferența
de 10.469.012,03 lei, rămasă neutilizată, se solicită autorizarea în anul 2020.Totodată, prin notificarea transmisă, Municipiul Zalău aduce la
cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/23.01.2020 privind actualizarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Zalău. Conform prevederilor acestei hotărâri, împrumutul în valoare de 30.000.000 lei va fi utilizat numai pentru proiectele finanțate din
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, având în vedere următoarele:
• pentru obiectivele de investiții înscrise la punctele 25 și 26 din Anexa nr.1 la HCLnr.6/23.01.2020, și anume: „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ preșcolar „Grădinița cu program prelungit Nr. 5” din Municipiul Zalău” și
„Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalău–Etapa I”, care inițial intrau sub incidența
plafonului aprobat prin lege, au fost semnate Contractele de finanțare nr.5032/30.12.2019 și nr.5033/30.12.2019, derulate prin
Programul Operațional Regional 2014-2020;
• Municipiul Zalău renunță la obiectivele de investiții înscrise la punctele 25 și 26: „Amenajare de spații verzi pe imobile abandonate sau
degradate din Municipiul Zalău–Etapa II” și „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023–Etapa II”, sumele aferente acestora, în valoare
totală de 1.828.430 lei fiind redistribuie către alte obiective de investiții.
De asemenea, Municipiul Zalău menționează că la unele proiecte finalizate s-au înregistrat economii care au fost realocate altor obiective de
investiții.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
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6. MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA, JUDEȚUL VÂLCEA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5928/11.10.2019, Municipiul Râmnicu Vâlcea a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeană.
Cu Notificarea nr. 214402/20.02.2020, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite în lista de
investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 30/07.02.2020 privind modificarea și
completarea alineatelor 2 și 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei. Modificările constau în introducerea a șase noi obiective de investiții și redistribuirea sumelor
din împrumut pentru realizarea acestora. În urma modificării listei de investiții, alocarea sumelor din împrumut este următoarea:
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 3, bl. 64, bl. Filipin, bl. D3, bl. D4 – 588.000 lei;
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bloc 14B, bloc 119, bloc 120, bloc D 1-8, bloc B 1-2, bloc
125, bloc S4 – 500.000 lei;
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. MV Popescu, bl. C11, bl. 10, bl. 21, bl. P7, bl. C3, bl.
A36/2, bl. A14 – 300.000 lei;
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8 – 500.000 lei;
- Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24 – 1.340.000 lei;
- Construirea unei artere de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord de la interesecția acestuia cu str. Gib
Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe b-dul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili
alternative – 7.100.000 lei;
- Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice și
de telecomunicații - 3.000.000 lei;
- Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on-line și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea –
500.000 lei;
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: S15, S16, 95, H, 13 – 3.300.000 lei;
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9 – 3.420.000 lei;
- Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis –
1.190.000 lei;
- Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Matei Basarab – 2.852.000 lei;
- Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Mircea cel Bătrân – 50.000 lei;
- Reabilitare termică Școala Gimnazială I.G. Duca – 360.000 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
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7. ORAȘUL CUGIR, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5713/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Orașul Cugir a unei finanţări rambursabile, în valoare de
20.000.000 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, inclusiv pentru realizarea unor investiții care beneficiază de finanțare
nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Orașul Cugir a încheiat cu BCR SA, Contractul de credit de investiții
nr.20190223055/23.05.2019.
Cu Notificarea nr. 5470/17.03.2020, Orașul Cugir aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/27.02.2020 privind
modificarea și completarea Anexei la HCL nr. 202/2018 prin care s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de
20.000.000 lei, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA. Prin
urmare, împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
1. Dezvoltarea infrastucturii rutiere în loc. Vinerea oraș Cugir: 3.000.000 lei;
2. DALI-Modernizare străzi: Șureanu, Dealului, Merilor și Tractoristului din Cugir-2,0 km: 1.500.000 lei;
3. Creșterea eficienței energetice în clădirea publice Secția Maternitate și Pediatrie-Spitalul Orășenesc Cugir, derulat prin Programul
Operațional Regional (POR) 2014-2020: 2.400.000 lei;
4. Modernizare străzi: Plevnei, Oituz, Morilor, Zăvoiului, Deal – 4,9 km: 3.500.000 lei;
5. Modernizare ambulatoriu Cugir prin achiziție de dotări, derulat prin POR 2014-2020: 1.500.000 lei;
6. Reabilitare Cămin Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu, oraș Cugir: 3.100.000 lei;
7. Construire, modernizare drumuri forestiere în UAT Cugir, derulat prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală: 2.000.000 lei;
8. Reducerea emisiilor de carbon în orașul Cugir bazată pe planul de Mobilitate Urbană Durabilă, derulat prin POR 2014-2020: 3.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
8. ORAȘUL MIOVENI, JUDEȚUL ARGEȘ
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5882/22.08.2019 a fost avizată contractarea de către Orașul Mioveni a unei finanţări rambursabile, în valoare de
71.000.000 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Orașul Mioveni a încheiat cu BCR SA,
Contractul de credit nr. 201908280105/ 28.08.2019.
Cu Notificarea nr. 6873/25.03.2020, Primăria Orașului Mioveni aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.
20/19.02.2020 privind „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Mioveni pe anul 2020 precum
și estimările acestora pentru anii 2021-2023”. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de
investiţii finanțate din împrumutul contractat de la BCR SA, prin redistribuirea sumelor dintre investiții. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
• Spital Orășenesc Mioveni: 51.000.000 lei;
• Sala Sporturilor Oraș Mioveni, jud. Argeș: 20.000.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
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9. ORAȘUL FILIAȘI, JUDEȚUL DOLJ
PrinHotărârea CAÎL nr.5937/11.10.2019 a fost autorizată contractarea de către Orașul Filiași a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 7.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiţii publice de interes local, conform Hotărării Consiliului Local nr.141/23.08.2019.În
baza hotărârii CAÎL menționate, Orașul Filiași a încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit
nr.201910140132/14.10.2019.
Cu Notificarea nr.4401/04.03.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.14.640/10.03.2020, Orașul Filiași aduce la cunoștința
CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.36/19.02.2020 privind modificarea HCL nr.141/23.08.2019 privind contractarea unei finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 7.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.Potrivit prevederilor
acestei hotărâri a fost aprobată modificarea Listei obiectivelor de investiţii prin redistribuirea sumelor între obiectivele de investiții aprobate
inițial și introducerea unui obiectiv nou de investiții - „Modernizare drumuri, străzi și/sau căi de acces în Orașul Filiași, Județul Dolj”,
împrumutul contractat de la BCR SA urmând a fi utilizat pentru următoarele obiective de investiții:
• Modernizare infrastructură rutieră în Orașul Filiași, Județul Dolj (5.000.000 lei);
• Extindere rețele gaze (300.000 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.1 (111.870 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.2 (170.468 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Grădiniță Nr.3 (217.662 lei);
• Reabilitare clădiri ale instituțiilor publice din Filiași–Primăria Orașului Filiași (100.000 lei);
• Modernizare și extindere Sistem iluminat public (100.000 lei);
• Modernizare drumuri, străzi și/sau căi de acces în Orașul Filiași, Județul Dolj (1.000.000 lei).
Valoarea finanțării rambursabile rămâne neschimbată.
10. ORAȘUL SIMERIA, JUDEȚUL HUNEDOARA
Prin Hotărârea CAÎL nr.5302/29.03.2018a fost avizată contractarea de către Orașul Simeria a unei finanţări rambursabile, în valoare de
9.400.000 lei,pentru realizarea unor investiţii publice de interes local și pentru refinanțarea datoriei publice locale. În baza acestei hotărâri,
Orașul Simeria a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul de credit de investiții nr.RQ18027491922024/25.05.2018, cu modificările și
completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.2600/28.02.2020, Orașul Simeria aduce la cunoştinţa CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/19.02.2020 privind
modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la HCL nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 9.400.000
lei, prin care a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA.Prin urmare,
împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
1. Relocare/protejare conductă de transport gaze natural DN 500, vest 1: 1.811.380 lei;
pagina 24 din 28

2. Amenajare drum de legătură dintre DN7 km 377+874 și DN 66 km 210+218 situat în intravilanul localității Simeria: 188.620 lei;
3. Sistem de supraveghere video stradal în orașul Simeria, jud. Hunedoara: 581.230 lei;
4. Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Simeria prin investiții în obiective educaționale și spații publice, derulat prin Programul
Operațional Regional 2014-2020: 178.000 lei;
5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” – Școala Gimnazială Sigismund
Toduță, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 200.000 lei;
6. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Colegiul Tehnic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, oraș Simeria, jud. Hunedoara:
100.000 lei;
7. Extindere rețele de apă și canalizare, branșament de apă și record canalizare cimitir, str. PN Socaciu, oraș Simeria, jud. Hunedoara:
55.920 lei;
8. Reabilitare și extinderea rețelei de alimentare cu apă, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 223.405 lei;
9. Reabilitarea iluminatului public în orașul Simeria, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 565.000 lei;
10. Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – 2, A, B, A1, B1, C1, D1, situate pe strada 1
Decembrie, orașul Simeria, jud. Hunedoara, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020: 2.131.407,17 lei;
11. Extindere rețele electrice de interes public din zona Aleea Trandafirilor – 4 locuințe, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 32.920 lei;
12. Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Uroi, nr.144, 144 A, 144 B, localitatea Uroi, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 59.750
lei;
13. Extindere conductă gaze naturale presiune redusă, str. Sîntandrei, nr.112, localitatea Sîntandrei, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 28.450 lei;
14. Extindere conductă de gaze naturale presiune redusă, str. Aleea Parcului, nr. 2, 4, 7, oraș Simeria, jud. Hunedoara: 20.770 lei;
15. Rețea canalizare menajeră oraș Simeria, strada Șoseaua Națională, nr. 100-110, jud. Hunedoara: 66.250,87 lei;
16. Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane oraș Simeria, jud. Hunedoara: 71.070 lei;
17. Reabilitare și extindere infrastructură rutieră și pietonală, oraș Simeria, județul Hunedoara: 203.690 lei,
18. Autospecială cu apă și spumă: 148.330 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
11. COMUNA MIHALȚ, JUDEȚUL ALBA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5745/13.05.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Mihalț a unei finanţări rambursabile, în valoare de
1.300.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local, inclusiv pentru realizarea unor proiecte de investiții care beneficiază de
finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Mihalț a încheiat cu CEC Bank SA, Contractul
de credit nr. RQ19050360994913/28.05.2019, cu modificările și completările ulterioare.
Cu Notificarea nr.1260/02.03.2020, Primăria Comunei Mihalț aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 4/07.01.2020
privind aprobarea obiectivelor de investiții de interes local finanțate din împrumuturi rambursabile. Prin adoptarea acestei hotărâri de consiliu
local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA. Prin urmare,
împrumutul va fi utilizat pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
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1. Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță,
modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, jud.
Alba, derulat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR): 1.243.000 lei;
2. Modernizare și extindere sediu Primărie: 57.000 lei.
În vederea utilizării în anul 2020 a sumei de 216.338,32 lei pentru proiectul de investiții derulat prin PNDR, Comuna Mihalț a transmis proiectul
de act aditional nr.3 la Contractul de credit nr.RQ19050360994913/28.05.2019, în care se precizează că facilitatea de credit va fi pusă la
dispoziția împrumutatului până la data de 30.06.2020.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
12. COMUNA VALU LUI TRAIAN, JUDEȚUL CONSTANȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5703/02.04.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Valu lui Traian a unei finanţări rambursabile, în valoare
de 7.149.254,46 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Valu lui Traian a încheiat cu
CEC Bank SA, Contractul de credit nr.RQ19057515993426/22.05.2019.
Cu Notificarea nr. 4552/21.02.2020, completată cu nr. 5184/28.02.2020, Primăria Comunei Valu lui Traian aduce la cunoștința CAÎL adoptarea
Hotărârii Consiliului Local (HCL) nr. 50/14.02.2020 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 347/14.11.2018 privind aprobarea contractării unei
finanțări rambursabile interne în valoare totală de 7.149.254,46 lei, cu modificările și completările ulterioare. Prin adoptarea acestei hotărâri de
consiliu local a fost aprobată modificarea listei obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat de la CEC Bank SA, prin
introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de investiții și redistribuirea sumelor pentru celelalte investiții. Prin urmare, împrumutul va fi utilizat
pentru realizarea următoarelor obiective de investiții:
1. Proiectare și execuție Rețele electrice Zona lotizată F: 518.157,48 lei;
2. Extindere rețele de gaze, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanța: 4.600.108,80 lei;
3. Reabilitare drumuri și trotuare, Comuna Valu lui Traian, jud. Constanța: 2.030.988,18 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne nemodificată.
13. COMUNA BEZDEAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5729/18.04.2019 a fost avizată contractarea de către Comuna Bezdead a unei finanțări rambursabile, în valoare de
2.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 1800/26.02.2020, Comuna Bezdead aduce la cunoștința CAÎL că a fost adoptată Hotărârea Conciliului Local (HCL)
nr.21/14.02.2020, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr.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;
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Desființare parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială „Grigore Rădulescu” din comunaBezdead, județul
Dâmbovița, proiect finanțat prinPOR 2014-2020: 1.277.316 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Comuna Bezdead a prezentat:
- HCL nr.21/14.02.2020 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.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”;
- HCL nr.83/13.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente implementării 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 autorizate rămâne neschimbată.
•

14. SECTORUL 3, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5292/08.03.2018, Sectorul 3 al Municipiului București a fost autorizat să contracteze o finanţare rambursabilă, în
valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. Contractul de credit a fost semnat în data de 19.04.2018
cu Raiffeisen Bank SA.Ulterior, prin Hotărârea CAÎL nr. 5785/17.07.2019, suma contractată a fost suplimentată cu 99.205.938 lei pentru
realizarea unor proiecte care beneficiază de fonduri europene nerambursabile de la Uniunea Europeană, respectiv pentru reabilitarea termică
a unor blocuri de locuințe din Sectorul 3.
Cu Notificarea nr. 267748/14.02.2020, 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 Hotătârii Consiliului
Local al Sectorului 3 nr. 21/10.02.2020 privind modificarea Hotătârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 789/19.12.2019, 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
hotărâre și constau în redistribuirea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora. În urma modificării listei de investiții cuprinse în Anexa
nr. 2, alocarea sumelor din împrumut pentru realizarea acestora este următoarea:
• Modernizare și reabilitare Parcul Pantelimon: 31.536.295,47 lei;
• Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona B-dul Decebal: 61.235.559,68 lei;
• Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu: 1.172.767,64 lei;
• Construire complex multifunctional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu: 4.808.889,95 lei;
• Construire complex multifunctional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca: 180.894,14 lei,
• Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Grădinița nr. 240: 870.000 lei;
• Lucrări de reamenajare peisagistică și întreținere Școala Gimnazială Nicolae Labiș: 195.593,12 lei.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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15. SECTORUL 6, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PrinHotărârea CAÎL nr.5376/08.08.2018 a fost autorizată garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile
interne, în valoare de 69.900.000 lei, contractată de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană(ADPDU) Sector 6 pentru
realizarea unor investiții publice local.În baza hotărârii CAÎL menționate,ADPDU Sector 6, cu garanțiaSectorului 6 al Municipiului București a
încheiat cu Banca Comercială Română SA, Contractul de credit nr.201808220170, în data de 29.08.2018. Ulterior, prin Actul adițional nr.1 din
data de 14.06.2019 și Actul adițional nr.2 din data de 29.07.2019, facilitatea de credit a fost majorată cu suma de 66.850.000 lei, conform
Hotărârii CAÎL nr.5750/24.05.2019, respectiv cu suma de 11.728.000 lei, conform Hotărârii CAÎL nr.5786/17.07.2019, valoarea totală a
împrumutului fiind de 148.478.000 lei.
Cu Notificareanr.8.209/28.02.2020, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.12.412/28.02.2020,Sectorul 6 al Municipiului București
aduce la cunoștința CAÎL suplimentarea listei obiectivelor de investiţii finanțate din împrumutul contractat de cătreADPDU Sector 6 de la BCR
SA cu 3 obiective noi, și anume:
• „Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei – Drumul Taberei – Str.Brașov –
Prelungirea Ghencea”;
• „Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Brașov – Drumul Taberei – Str.Sibiu – Str. 1 Mai”;
• „Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Șos.. Virtuții – Splaiul Independenței – B-dul. Vasile Milea
– B-dul. Iuliu Maniu”.
Totodată, Sectorul 6 al Municipiului București precizează CAÎL că la obiectivul de investiții „Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul
Timișoara” a fost majorată valoarea de investiție ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.36/21.02.2020.În notificarea transmisă, Sectorul 6 al Municipiului București precizează că pentru finanțarea obiectivelor de investiții susmenționate există mai multe surse legal constituite, iar valoarea finanțării rambursabile autorizate rămâne neschimbată.
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