COMUNA SÂNTANDREI
JUDETUL BIHOR
REGISTRU DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unitații administrativ -teritoriale la 31.05.2020
Dobânda

Nr. crt.

1
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Destinație finanțare

Finantarea a 4 (patru) obiective de investiţii publice de
interes local:
1. “Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud.Bihor”
obiectiv de investiții finanțat prin Programul național de
dezvoltare locală derulat pentru perioada 2016-2019,
subprogramul Modernizarea satului românesc, domeniul
construirea/modernizarea /reabilitarea drumurilor publice
clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale
în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local,
respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localitătilor. pentru județul Bihor (PNDL I);
2 „Modernizare străzi de interes local în comuna Sântandrei,
Contract credit nr.
jud.Bihor” obiectiv de investiții finanțat prin Programul
RQ19060547000560/24.0 național de dezvoltare locală derulat pentru perioada 2017- C.E.C BANK 6.000.000
2020, subprogramul Modernizarea satului românesc,
SA
lei
6.2019 si HCL
nr.69/13.06.2019
domeniul construirea/modernizarea /reabilitarea drumurilor
publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile
legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes
local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din
interiorul localitătilor pentru județul Bihor (PNDL II);
3 „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud.Bihor –
etapa a IV-a
4. Drum de legatură între centura municipiului Oradea
(strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi)”
obiectiv de investitii derulat prin A.D.I Zona Metropolitana
Oradea conform acordului de asociere încheiat între comuna
Sântandrei și municipiul Oradea pentru construirea unui
drum de legatura
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