R O M Â N I A
CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVITA
Piaţa Tricolorului Nr. 1 130104
TELEFON: 0040-245-207600
0040-245-207613

TÂRGOVIȘTE
FAX: 0040-245-207689
E-mail: consjdb@cjd.ro

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, de
catre CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
I. Conventie de credit nr. 200-222/CRD-NI/2005 incheiata in data
de 30.08.2005 :
Nr. şi dată semnare contract/acord : 200 - 222 / CRD-NI / 2005
Dată intrare în vigoare: 20.09.2005
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂBOVIŢA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail : Piaţa Tricolorului, Nr. 1, Tâgovişte, Dâmboviţa
Destinaţie finanţare rambursabilă : Credit investiţii si refinanţare datorie publică
Valoare finanţare (în valuta de contract): 10.765.000 EUR
Durată finanţare (în luni, de la - până la) : 240 luni, de la 31.08.2005 până la 30.08.2025, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la) : 36 luni, de la 31.08.2005 până la 30.08.2008
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) : 204 luni, de la 31.08.2008 până la 30.08.2025
8. Dobanda : EURIBOR 6M + 3%
Comisioane : - comision de debursare 0,2% aplicat la valoarea tragerii din credit, platibil la
9.
data fiecarei trageri ;
- comision de acordare 0,1% din valoarea creditului, platit la prima tragere
10. Total plati efectuate din finantarea rambursabila pana la data de 31.03.2016 : 37.507.198,15 lei
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R O M Â N I A
CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVITA
Piaţa Tricolorului Nr. 1 130104
TELEFON: 0040-245-207600
0040-245-207613

TÂRGOVIȘTE
FAX: 0040-245-207689
E-mail: consjdb@cjd.ro

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, de
catre CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
II. Contract de credit nr. 100.673 incheiat in data de 01.09.2008 :
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Nr. şi dată semnare contract/accord : 100.673 din data de 01.09.2008
Dată intrare în vigoare: 01.09.2008
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂBOVIŢA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail : Piaţa Tricolorului, Nr. 1, Tâgovişte, Dâmboviţa
Destinaţie finanţare rambursabilă : Credit investiţii (Cofinantare proiecte PHARE)
Valoare finanţare (în valuta de contract): 12.514.333 EUR
Durată finanţare (în luni, de la - până la) : 300 luni, de la 01.09.2008 până la 31.08.2033, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la) : 60 luni, de la 01.09.2008 până la 31.08.2013
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) : 240 luni, de la 01.09.2013 până la 31.08.2033
Dobanda : EURIBOR 1M + 1,9%
Comisioane :
- comision de acordare 0,4% platibil in transe, odata cu efectuarea fiecarei cereri
de tragere
Total plati efectuate din finantarea rambursabila pana la data de 31.03.2016 : 51.562.178,83 lei

R O M Â N I A
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FAX: 0040-245-207689
E-mail: consjdb@cjd.ro

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, de
catre CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
III. Contract de credit nr. 35 / 399 incheiat in data de 27.09.2010 :
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Nr. şi dată semnare contract/accord : 35 / 399 din data de 27.09.2010
Dată intrare în vigoare: 27.09.2010
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂBOVIŢA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail : Piaţa Tricolorului, Nr. 1, Tâgovişte, Dâmboviţa
Destinaţie finanţare rambursabilă : Credit investiţii
Valoare finanţare (în valuta de contract): 30.000.000 RON
Durată finanţare (în luni, de la - până la) : 180 luni, de la 27.09.2010 până la 26.09.2025, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la) : 36 luni, de la 27.09.2010 până la 26.09.2013
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) : 144 luni, de la 27.09.2013 până la 26.09.2025
Dobanda : ROBOR 1M + 1,76%
Comisioane :
- comision de gestiune 0,5% flat platibil in transe, odata cu efectuarea fiecarei
trageri din credit
Total plati efectuate din finantarea rambursabila pana la data de 31.03.2016 : 30.000.000 lei

R O M Â N I A
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SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, de
catre CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
IV. Contract de credit nr. 19 / DM 8 incheiat in data de 14.02.2012 :
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Nr. şi dată semnare contract/accord : 19 / DM8 din data de 14.02.2012
Dată intrare în vigoare: 14.02.2012
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂBOVIŢA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail : Piaţa Tricolorului, Nr. 1, Tâgovişte, Dâmboviţa
Destinaţie finanţare rambursabilă : Credit investiţii
Valoare finanţare (în valuta de contract): 14.700.000 RON
Durată finanţare (în luni, de la - până la) : 240 luni, de la 14.02.2012 până la 13.02.2032, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la) : 36 luni, de la 14.02.2012 până la 13.02.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) : 204 luni, de la 14.02.2015 până la 13.02.2032
Dobanda : ROBOR 6M + 3,75%
Comisioane :
- comision de gestiune 0,5% flat platibil in transe, odata cu efectuarea fiecarei
trageri din credit
Total plati efectuate din finantarea rambursabila pana la data de 31.03.2016 : 14.700.000 lei
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SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, de
catre CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
VI. Contract de credit nr. 549.063 / 1.071 incheiat in data de 14.12.2015 :
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Nr. şi dată semnare contract/accord : 549.063 / 1.071 din data de 14.12.2015
Dată intrare în vigoare: 14.12.2015
Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂBOVIŢA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail : Piaţa Tricolorului, Nr. 1, Tâgovişte, Dâmboviţa
Destinaţie finanţare rambursabilă : Prefinantare si cofinantare proiecte finantate din fonduri
externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013
Valoare finanţare (în valuta de contract): 6.560.600,25 RON
Durată finanţare (în luni, de la - până la) : 12 luni, de la 15.12.2015 până la 16.12.2016, din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la) : - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) : 12 luni, de la 15.12.2015 până la 16.12.2016
Dobanda : 4,07%
Comisioane : -

9.

Total plati efectuate din finantarea rambursabila pana la data de 31.03.2016 : 6.560.600,25 lei

