
 

Precizări cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile în 

valoare de 48.300.000 lei 
 

 
 Finanțarea rambursabilă în valoare de 48.300.000 lei va fi utilizată 

pentru investițiile publice de interes local prevăzute în Anexa nr. 1 a HCL nr. 

206/28.09.2017 și alte lucrări de investiții neprevăzute în proiectele 

prezentate. 

 Pentru alte lucrări de investiții de interes public local tragerile de credit 

se vor efectua numai pentru acele investiții, modificări și/sau completări ale 

investițiilor pentru care există toate aprobările necesare în limita plafonului 
disponibil al facilităților de credit. 

 UATM Roman își propune o cotă de cofinanțare din bugetul local a 

acestor obiective de 8-10% din valoare. 

 Maturitate credit 15 ani, din care perioadă de grație 2 ani. 

 Prin acte adiționale va putea fi modificată sau completată lista 

obiectivelor de investiții precum și valoarea acestor proiecte. 

 Garantarea rambursării creditului se va face prin ipotecă mobiliară 

asupra veniturilor bugetare locale prezente și viitoare. 
 La data încheierii contractului, dobânda de bază aplicată va fi ROBOR 

6M de 1,01% (comunicată la data de 01.07.2017), pus o marjă de +/- 1,5%. 

Creditul va fi pus la dispoziție în mai multe tranșe pe o perioadă de 

maxim 36 luni. 

Rambursarea se va face în rate lunare egale. 

Garanție participare la licitație.  

Scrisoarea de garanție bancară va fi emisă de o altă bancă 
Pe baza acestor solicitări va fi prezentat un draft al contractului de 

finanțare. 

Termenii financiari indicativi transmiși de bancă, necesari pentru 

completarea dosarului în vederea solicitării autorizării contractării finanțării 

rambursabile de la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale vor 

cuprinde: 

- valoarea finanțării rambursabile; 

- moneda în care se va acorda finanțarea; 
- perioada de grație; 

- perioada de rambursare; 

- rata dobânzii, nivelul comisioanelor și a celorlalte costuri ale 

finanțării; 

- graficul estimativ de rambursare, cu evidențierea distinctă, pe ani, a 

dobânzilor, comisioanelor, a ratelor de capital și a celorlalte costuri aferente. 


