ANEXA Nr.8

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Denumire document
încheiat, nr. şi dată
Nr.
crt.
semnare
Hotărâre consiliu local
1

1.

2.

2

Acord de garantare
nr.9A/18.11.2003
Contract de credit
nr.9/18.11.2003
H.C.L.S 1
nr.204/23.09.2003

Acord de garantare
nr.40A/20.09.2005
Contract de credit
nr.40/20.09.2005
Hotarare Comisia de
Autorizare a
Imprumuturilor Locale
Nr.155/24.08.2005
H.C.L.S 1
nr.78/31.03.2005
H.C.L.S 1
nr.72/31.03.2005

la normele metodologice nr.1059/2008

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a garanţiilor locale a unităţii administrativ teritoriale

Denumire garant

Destinaţie
finanţare

Denumire şi
sediu
finanţator

3

4

5

Finanţare lucrări
de investiţii
privind
reabilitarea
instalaţiilor de
distribuire a apei
B.C.R.
menajere,
Sucursala
canalizare şi
Dorobanţi
Consiliul Local Sector 1 refacere a 400
Calea
străzi: zonele
Dorobanţilor
Chitila- Triaj,
nr.111-117,
Chitila- Str.
sector 1
Afanata; ChitilaLaminorului- Str.
Acordului;
Bucurestii NoiStr. Balota

Modernizare si
amenajare Piata
Consiliul Local Sector 1 Matache - etapa
a III-a

B.C.R. prin
Sucursala
Sector 1

Valoare
finanţare
garantată
(valuta de
contract)
6

15.503.075
EUR

3.500.000
RON

Comisioane şi alte costuri

Dobânda
Perioada de Perioadă de
graţie
rambursare

7

13 luni

36 luni

8

105 luni

204 luni

Nivel %

Termen de plată

Nivel %

Termen de
plată

Nr. şi dată act
adiţional
contract/acord

Observaţii

9

10

11

12

13

14

Conform AA
nr.9G/21.12.2004:
- în primii 3 ani
EURIBOR la 6 luni+4p.p.
- peste 4 ani EURIBOR la
6 luni+4,5p.p.

în primii 3 ani
BUBOR la 6 luni +
0,75p.p. ,
începând cu anul 4
BUBOR la 6 luni +
1,5p.p.

- lunar în prima zi
lucrătoare a lunii
curente pentru luna
anterioară;
- in cazul creditelor
care au scadenta
finala in cursul lunii,
dobanda se va calcula
si incasa la scadenta
- pentru dobanzile
aferente lunilor
decembrie si ianuarie,
acestea se vor plati in
prima zi lucratoare a
lunii martie, odata cu
plata dobanzii aferenta
lunii februarie.

-Lunar, în prima zi
calendaristica pentru
luna anterioara si la
scadenta pentru
scadenta finala in
cursul lunii

- comision de
-la contract:
gestiune 1% flat
9B/10.12.2003,
calculat la
9C/10.05.2004,
valoarea
9D/12.07.2004,
creditului aprobat
9E/10.09.2004,
Lunar
- comision de
9F/17.09.2004,
02.12.2003
neutilizare -2%
9G/21.12.2004,
pe an si se
9H/22.11.2005,
calculeaza la
9I/11.12.2006
plafonul de credit
-la acord:
aprobat si
9A1/21.12.2004
neutilizat

-la contract:
1/09.12.2005,
2/25.01.2006,
-comision de
3/28.02.2006,
gestiune de
4/24.03.2006,
0,35% flat;
5/28.04.2006,
-comision de
6/23.05.2006,
rambursare
la
7/28.06.2006,
anticipată 0,75%
acordarea 8/26.07.2006,
flat
creditului 9/28.08.2006,
- comision de
10/22.09.2006,
intocmire si
11/25.10.2006,
analiza a
12/23.11.2006,
documentatiei de
13/27.11.2006,
credit: 100 Lei
14/31.01.2007
-la acord:
Nr.1/16.11.2006

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC ,

Andrei - Ioan Chiliman

Dorinela - Anca Ludu

