ROMÂNIA

GGUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

PROCES-VERBAL
al şedinţei din data 31.08.2011

La şedinţă au participat:
Din partea Ministerului Finanţelor Publice:
- Bogdan Alexandru DRĂGOI – preşedintele Comisiei, secretar de stat
- Angela CARABAŞ – director general

absentă

- Florinela Boni CUCU – director general adjunct
- Valentin MAVRODIN – director general
- Marin COJOC – director general adjunct

absent

- Denisa Gabriela SARU – şef serviciu
- Marinica RUSU – şef serviciu

absent

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
- Gheorghe EMACU – secretar de stat

absent

- Daniel Iustin MARINESCU – director

absent

Din partea structurilor asociative ale administraţiei publice locale:
- Emil DRĂGHICI – preşedintele Asociaţiei Comunelor din România
- Ionel CHIRIŢĂ – preşedinte executiv al Asociaţiei Oraşelor din România
- Tudor PENDIUC – reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România

absent

- Gheorghe BUNEA STANCU – membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România absent
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Ordinea de zi din data de 31.08.2011:
Cu adresa nr. 7458/23.08.2011, înregistrată la DGTDP sub nr. 612496/30.08.2011, Oraşul Săveni (judeţul Botoşani) solicită aprobarea, în regim de urgenţă,
a contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 700.000 lei – în baza documentaţiei depuse cu adresa nr. 7276/16.08.2011 – destinată finanţării proiectului
„Extinderea şi modernizarea Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni”. Proiectul menţionat beneficiază de fonduri europene nerambursabile prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Domeniul major de intervenţie 3.2 şi, conform clauzelor din contractul de finanţare, este necesară efectuarea
cheltuielilor (din împrumut) aferente lucrărilor executate înainte de solicitarea rambursării acestora, iar prima cerere de rambursare trebuie depusă în luna august.
Urmare solicitării Oraşului Săveni, preşedintele CAIL, domnul Bogdan Drăgoi, a convocat întrunirea CAIL în şedinţă extraordinară pentru data de 31.08.2011
pentru analiza cererii Oraşului Săveni pentru autorizarea contractării finanţării rambursabile interne, destinată asigurării prefinanţării/cofinanţării unui
proiect care beneficiază de finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cuprinsă în tabelul următor:
Nr.
crt.

Obiect finanţare
rambursabilă

Solicitant

1

ORAŞUL SĂVENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. 1 Decembrie nr. 1,
CP 715300.
Tel.: 0231 - 541 070
Fax: 0231 - 541 213
primaria_saveni@
yahoo.com
www.primariasaveni.ro

Extinderea şi
modernizarea clădirii
Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială Săveni
POR

Data
depunerii
documentaţiei

Valoare finanţare rambursabilă
Finanţator

EUR

RON

Perioada de finanţare
Perioadă de
graţie

Perioadă de
rambursare

Rata dobânzii
Comisioane
ROBOR3M + 3,5%

1162/612279/
19.08.2011
completări în
26.08.2011

BCR

0,00

700.000,00

11 luni

1 lună

com.analiză: 200 lei
com.gestiune: 0,25%
com.ramb.anticip.: 2%
în cazul refin. de la
alte bănci

*
**
Membrii Comisiei au fost de acord cu ordinea de zi a şedinţei în forma prezentată ca proiect de către secretariat şi cu analizarea cererii de autorizare
înscrisă pe ordinea de zi şi au hotărât, în unanimitate:
Nr.
crt.

Solicitant

Obiect finanţare
rambursabilă

Comentariile Comisiei /
Decizia luată

1

ORAŞUL SĂVENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
Str. 1 Decembrie nr. 1,
CP 715300.
Tel.: 0231 - 541 070
Fax: 0231 - 541 213
primaria_saveni@yahoo.com
www.primariasaveni.ro

Extinderea şi modernizarea clădirii
Unităţii de Asistenţă Medico-Socială
Săveni
POR

acordarea avizului favorabil al Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale
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