
                                    Anexa 1

                                                                            Subregistrul

                                               datoriei publice interne locale a autorităţilor administraţiei locale

Nivelul (%) Termenul de plata Nivelul (%)

Termenul de 

plata Nivelul (%)

Termenul de 

plata

1

Emisiune obligatiuni 

municipale Sacele  

Decizia CNVM  

nr:2744/24.06.2004

Canalizare colector ,,F", 

Reabilitare conducta de apa 

pe B-dul Brasovului 

,Extindere Colector ,, F"si 

Retelele de apa-canal in 

cartierul de locuinte 

construite cu credit ipotecar, 

prin ANL,in zona 

BUNLOC,cartier BACIU din 

Sacele  

 43 persoane 

fizice si 

juridice                                             3.000.000 15.09.2004 15.iun.07

Pentru prima 

plata dobanda a 

fost de 21%, 

pentru 

urmatoarele plati 

dobanda se 

calculeaza dupa 

formula : 

[(BUBIT 

3M+BUBOR 

3M )/2]+1%

Platibila 

trimestrial la 

datele : 15 SEP 

2004, 15 DEC 

2004, 15 MAR 

2005, 15 IUN 

2005, 15 SEP 

2005 , 15 DEC 

2005 , 15 MAR 

2006 , 15 IUN 

2006 , 15 SEP 

2006, 15 DEC 

2006, 15 MAR 

2007, 15 IUN 

2007 31.dec.05

Rambursare in 4 

rate :rata 1-20% 

15Dec 2005, rata 

2-20% 15IUN 

2006, rata 3 -

20% 15 DEC 

2006 , rata 4 -

40% 15 IUN 

2007

1) 50% din suma 

subscrisa + 1.75% din 

valoarea totala obtinuta 

prin vanzarea pachetului 

de obligatiuni 

la semnarea 

contractului 

0,2% din 

valoarea totala 

obtinuta prin 

vanzarea 

pachetului de 

obligatiuni  

Comisioanele si 

taxele legate de 

oferta publica 

catre CNVM si 

publicitatea legata 

de oferta conform 

legislatiei in 

vigoare 

Obligatiuni 

Municipale 

2

Contract de credit , Nr.  

60104 din 13.06.2006

 Proiecte de investitii si 

pentru refinantarea 

emisiunilor de obligatiuni ( 

principal si dobanda ) ale 

Primariei Sacele

 Banca 

Comerciala 

Romana S.A. 

Sucursala 

Judeteana 

Brasov                                             11.000.000 13/06/2006 13/06/2029

BUBOR 6 M 

+0,75 PP

Platibila lunar in 

prima zi lucratoare 

a lunii curente 

pentru luna 

anterioara 3 ani 

Rambursare in 

204 rate lunare 

dupa perioada de 

gratie

1)comision de gestiune 

de 0,20 % anual pentru 

intraga perioada de 

valabilitate a liniei de 

finantare calculat la 

nivelul plafonului liniei 

de finantare pe perioada 

de tragere si a 

angajamentului in sold 

la inceputul fiecarui an 

pe perioada de 

rambursare ; comisioane 

de analiza 150 Ron 

la semnarea 

contractului 

linie de 

finantare 

pentru proiecte 

de investitii ale 

autoritatilor 

administratiei 

publice locale 

si refinantarea 

datiriei publice 

locale

3

 Act Aditional Nr.60104 

/C/18.04.2007 la 

Contract de credit , Nr.  

60104 din 13.06.2006

Majorarea imprumutului linia 

finantare pentru proiecte de 

investitii si pentru 

refinantarea emisiunilor de 

obligatiuni ( principal si 

dobanda ) ale Primariei 

Sacele

 Banca 

Comerciala 

Romana S.A. 

Sucursala 

Judeteana 

Brasov                                             5.500.000 18.04.2007 18.04.2024

BUBOR 6 M 

+0,75 PP

Platibila lunar in 

prima zi lucratoare 

a lunii curente 

pentru luna 

anterioara 3 ani 

Rambursare in 

204 rate lunare 

dupa perioada de 

gratie

1)comision de gestiune 

de 0,20 % anual pentru 

intraga perioada de 

valabilitate a liniei de 

finantare calculat la 

nivelul plafonului liniei 

de finantare pe perioada 

de tragere si a 

angajamentului in sold 

la inceputul fiecarui an 

pe perioada de 

rambursare ;comisioane 

de analiza 150 Ron 

la semnarea 

contractului 

linie de 

finantare 

pentru proiecte 

de investitii ale 

autoritatilor 

administratiei 

publice locale 

si refinantarea 

datiriei publice 

locale

Comisionul de angajament 

(distributie)

Alte Costuri

Dobanda
Denumirea şi 

sediul 

creditorului

Valoarea 

împrumutului 

(lei)

Perioada de 

graţie

Denumirea 

documentului încheiat, 

numărul şi data 

semnării

Număr 

de 

ordine al 

imprum

utului ObservatiiData scadenteiData acordăriiDestinaţia împrumutului

Perioada de 

rambursare

Comisionul de administrare 

(intermediere)



4

Contract de credit - 

Linie de finantare  

Nr. DM/79/ 

17.11.2009

Majorarea imprumutului linia 

finantare pentru proiecte de 

investitii si pentru 

refinantarea emisiunilor de 

obligatiuni ( principal si 

dobanda ) ale Primariei 

Sacele

 Banca 

Comerciala 

Romana S.A. 

Sucursala 

Judeteana 

Brasov                                             6.000.000 17.11.2009 17.04.2019

ROBOR LA 6 

LUNI + o 

marja de 4.5 

p.p. pe an

Platibila lunar in 

prima zi lucratoare 

a lunii curente 

pentru luna 

anterioara 2 ani

Rambursarea in 

96 rate lunare 

dupa perioada de 

gratie

1) comision de 

gestune de 0.25% pe 

an se percepe annual, 

pentru intreaga 

perioada de 

valabilitate a liniei de 

finantare, comision 

de neutralizare 0 , 

comision de analizare 

a documentatiei 0 , 

comision de inscriere 

A.E. G.R.M. 77.60 

LEI  

la semnarea 

contractului 

linie de 

finantare 

pentru proiecte 

de investitii ale 

autoritatilor 

administratiei 

publice locale 

si refinantarea 

datiriei publice 

locale

5

Conventie de 

imprumut  610.018/ 

21.05.2013

in baza art.2 alin1 din 

O.U.G. nr3 /2013 privind 

reglementarea unor 

masuri pentru reducerea 

unor arierate din 

economie 

Ministerul 

Finantelor 

Publice 618.610 24.05.2013 24.05.2018

rata de politica 

monetara 

calculata de 

BNR 5,25% p.p. 

/an 

se plateste in 

transe trimestrial 

egale incepand cu 

trimestrul urmator 

acordarii         - 

Rambursarea in 

20 rate 

trimestriale - - - - -

in baza art.2 

alin1 din 

O.U.G. nr3 

/2013 privind 

reglementare

a unor 

masuri 

pentru 

reducerea 

unor arierate 

din economie 

                        PRIMAR ,                                                 VIZAT,         

 Ec. NISTOR  RADU  FLOREA                                         Director Executiv

                                Ec. CIOCA OVIDIU CIPRIAN


