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PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării si garantarii unei finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), art. 182
alin.(1) și (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.b), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4)
lit.d), precum si ale art. 196 alin.(1) lit.a), art. 197 și art. 200 din Ordonanța de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(1) lit. f) si g) si art. 61
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea
Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Potrivit prevederilor art. 29 alin.(1) lit. f) din Legea achizițiilor publice
nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-
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Luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin
Legea nr. 199/1997;
Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenții;
Luând act de referatul de aprobare al Președintelui Consiliului
Județean Olt, in calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.2693/17.03.2021 și
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economica a fost
aprobata prin Hotărâri ale Consiliului Judetean Olt,
CONSILIUL JUDEȚEAN OLT, Județul Olt, adopta prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile
interne în valoare de până la 30.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de până la 12 de ani, din care o
perioada de grație de până la 3 ani și o perioada de rambursare de până la 9 ani.
Art.2. Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1
se face pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute in
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Din bugetul local al Județului Olt se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes
local;
c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.
Art.4. Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul
principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului
Județean Olt – Județul Olt, următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si orice
modificări și/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contactate și garantate în valuta de
contract;
c) gradul de îndatorare al Județului Olt;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație
și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări
rambursabile;
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează in prima decada a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.
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Art.5. Se împuternicește (mandatează) Președintele Consiliului Județean
Olt, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Județului Olt, contractul de
împrumut intern, precum și orice alte modificări și completări convenite de către
părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror
semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea și punerea în executare
a contractului de împrumut intern.
Art.6. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local
al Județului Olt.
(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale
Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din
împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.
(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze în
numele și pentru Județul Olt acordul de garantare a împrumutului și să semneze
în numele Județului Olt toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării
finanțării rambursabile interne.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Președintele Consiliului Județean Olt și aparatul de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Olt.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general
al Județului Olt, în termenul prevăzut de lege, Președintelui Consiliului Județean
Olt și Institutiei Prefectului - Județul Olt și se aduce la cunoștința publică prin
publicarea în Monitorul Oficial local, precum și pe pagina de internet www.cjolt.ro.

INITIATOR
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Marinela - Elena ILIE
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Anexa la Proiectul de Hotărare
nr.51 /17.03.2021

101/ 20.06.2017

Nr. contract finantare
POR 2014 - 2020

128.039.609,48

4136/ 18.04.2019

Valoare totala proiect
(Lei)

Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B)

81.957.600,00

Denumire obiectiv de investitii

1

Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) Giuvarasti (limita judetul Teleorman)

Nr.
Crt.

2

209.997.209,48
PRESEDINTE
MARIUS OPRESCU

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI OLT
Marinela-Elena ILIE

Total

Director executiv,
Constanța Dumitru

Sef Serviciu Buget, Impozite si Taxe
Nicolaie BUSOIU

Nr.2693/17.03.2021

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea contractării si garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de
interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană

Proiectul de hotărâre propune aprobarea contractării si garantarii unei finanțări
rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării
și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană.
Dezvoltarea Județului Olt este principalul obiectiv al administrației publice locale.
Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes
județean atât din resursele proprii legal constituite, cat si din finanțări nerambursabile de
la Uniunea Europeana. La nivelul Județului Olt, principalele obiective de investiții de
interes județean sunt reprezentate de implementarea proiectelor care beneficiază de
fonduri europene nerambursabile.
In acest context activitatea financiara si managementul eficient al resurselor,
ocupa un loc prioritar in atenția Direcției Economice, Buget - Finanțe.
Pentru implementarea cu succes atât a proiectelor de investiții care beneficiază de
fonduri europene nerambursabile cat si pentru a nu afecta suplimentar bugetul consiliului
județean pe termen scurt, mediu si lung, va fi necesara contractarea unei finanțări
rambursabile interne in vederea asigurării fluxului de lichidități financiare.
Astfel, se doreste contractarea unui imprumut bancar intern prin intermediul caruia
sa fie finantate urmatoarele proiecte de investitii de interes judetean, care beneficiaza de
fonduri externe neramburursabile:
-Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B);
-Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvarasti
(limita judetul Teleorman).

I.

Baza legala pentru contractarea de împrumuturi bancare:
1

•

•

•
•
•

II.

Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), art. 182 alin.(1) și (4) coroborat
cu art. 139 alin. (3) lit.b), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4) lit.d), precum si ale art.
196 alin.(1) lit.a), art. 197 și art. 200 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.
IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007
privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;
Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
Prevederile art.29 alin.(1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu
modificările si completările ulterioare, potrivit căruia contractarea de
împrumuturi rambursabile este exceptata de la prevederile acesteia;
Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea, componenta si
funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările si
completările ulterioare, inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea
contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile
administrativ- teritoriale.

Avantajele oferite de utilizarea împrumutului bancar:
▪
Asigurarea graficului de timp propus si accelerarea implementării
proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi
implementate de Consiliul Județean Olt respectând graficele de timp planificate,
investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locala si
permițând totodată o mai buna eșalonare in timp a cheltuielilor de capital.
▪
Trageri si perioada de trageri. Perioada de trageri stabilita este de pana la
3 ani, sumele de tras sunt stabilite de Consiliul Județean in funcție de necesitățile
proprii precum si de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din
cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Graficul de trageri este flexibil, acesta
putând fi modificat prin intermediul unei adrese către banca finanțatoare si a
avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice.
▪
Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplica doar sumelor aferente
tragerilor efectiv realizate. Pe baza condițiilor de finanțare existente in ultimii 3 ani
pe piața monetara, se poate afirma ca este un moment bun de contractare a unei
finanțări bancare, reputația si puterea financiara a Județului Olt permițând
obținerea unor costuri reduse pentru acesta. De menționat si faptul ca indicii de
referința ai pieței monetare (ROBOR in special) au înregistrat minimele istorice in
anul 2017, dar începând cu trimestrul 4 al aceluiași an, trendul s-a inversat,
atingând in perioada 2018-2019 valori maxime pentru ultimii 5 ani. Evolutia din
perioada 2018 – 2019 reflecta corelatia indicilor de referinta ROBOR cu nivelul
ratei anuale a inflatiei, al carui nivel a ajuns in anul 2018 la 4,6%, iar in anul 2019
la 3,8%, potrivit Institutului National de Statistica. In schimb, in anul 2020, ca
urmare a crizei sanitare generate de coronavirusul COVID-19, indicii ROBOR au
înregistrat o scădere semnificativa, pana in jurul valorii de 2%, fiind direct
influențați de valoarea ratei dobânzii de referința, egala cu rata dobânzii de politica
monetara, stabilita de Banca Naționala a României. Astfel, aceasta a scăzut de la
un nivel de 2,5% stabilit încă din anul 2018 pana la un nivel actual de 1,5% ca
urmare a 3 decizii BNR adoptate numai in anul 2020, ultima in august. La începutul
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anului curent, Consiliul de administrație al BNR a decis aplicarea unei noi reduceri
a ratei dobânzii de politica monetara, pana la nivelul de 1,25%, începând cu data
de 18 ianuarie 2021. Decizia BNR a determinat o scădere imediata a indicilor de
referința ROBOR. Pe termen scurt si mediu (pana la 2 ani), se estimează o evoluție
a indicilor ROBOR in stagnare sau chiar in ușoara scădere, pe fondul necesitații
de stimulare a economiei prin lichidități la preturi accesibile, astfel încât aceasta
sa facă fata presiunilor generate de criza sanitara. Ulterior depășirii dificultăților
generate de pandemia COVID-19, evoluția acestora va depinde pe de o parte de
evoluția situației economice la nivel național (stricta corelare cu rata anuala a
inflației), in contextul unei stabilități înregistrate pe plan internațional, si pe de alta
parte de factorii externi, care își vor face simțite efectele si pe plan local. Libertatea
de stabilire a condițiilor împrumutului - redefinirea termenilor de structurare a
împrumutului: plafonul necesar si calendarul de rambursare, in acord cu
posibilitățile locale.
Necesitatea si oportunitatea achiziției
Direcția Economica, Buget – Finanțe a rulat un scenariu aferent contractării unei
finanțări rambursabile in valoare de pana la 30 milioane lei, pentru finanțarea unor
obiective de investiții, care beneficiază de fonduri europene nerambursabile. Costurile
estimate pentru aceasta valoare a împrumutului, sunt de aproximativ 10,5 milioane lei, in
condițiile de piața monetara prezente si a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze
o perioada de gratie de pana 3 ani, la care se adaugă o perioada de rambursare de pana
9 ani. In ceea ce privește gradul de îndatorare al instituției, ca urmare a contractării
împrumutului menționat anterior, acesta va atinge un maxim de aproximativ 23,3%,
semnificativ sub limita de 30% prevăzută in Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006,
păstrând-se astfel principiul de procentualitate financiara.
Ținând cont de aspectele enunțate anterior, se poate concluziona ca exista
premise certe de obținere a lichidităților financiare necesare proiectelor prioritare
comunității locale din Județul Olt, in condiții de costuri reduse, raportate la valoarea
resurselor financiare atrase.
Fata de cele prezentate, propun aprobarea contractării si garantării unei
finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 30 milioane lei, pentru asigurarea
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitate de pana la 12 ani, din care o
perioada de gratie de pana la 3 ani si perioada de rambursare de pana la 9 ani.
III.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN OLT
DIRECTIA ECONOMICA, BUGET-FINANTE
Nr.2697/17.03.2021

APROB,
PRESEDINTE
Marius OPRESCU

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ionuț-Cătălin IVAN

Raport
la proiectul de hotărâre
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
până la 30.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor
de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea
Europeană
Dezvoltarea Județului Olt este principalul obiectiv al administrației publice locale.
Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de interes
județean atât din resursele proprii legal constituite, cat si din finanțări nerambursabile de
la Uniunea Europeana. La nivelul Județului Olt, principalele obiective de investiții de
interes județean sunt reprezentate de implementarea proiectelor care beneficiază de
fonduri europene nerambursabile.
In acest context activitatea financiara si managementul eficient al resurselor,
ocupa un loc prioritar in atenția Direcției Economice, Buget - Finanțe.
Pentru implementarea cu succes atât a proiectelor de investiții care beneficiază de
fonduri europene nerambursabile cat si pentru a nu afecta suplimentar bugetul consiliului
județean pe termen scurt, mediu si lung, va fi necesara contractarea unei finanțări
rambursabile interne in vederea asigurării fluxului de lichidități financiare.
Astfel, se doreste contractarea unui imprumut bancar intern prin intermediul caruia
sa fie finantate urmatoarele proiecte de investitii de interes judetean, care beneficiaza de
fonduri externe neramburursabile:
-Modernizare drum județean DJ 546, Dăneasa (intersecție DN6) Slatina(intersecție DN65) - Verguleasa (intersecție DN67B);
-Modernizare drum județean DJ 642, Stoenesti (intersecție DN6) - Giuvarasti
(limita judetul Teleorman).
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Baza legala pentru contractarea de împrumuturi bancare:
• Prevederile art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b), art. 182 alin.(1) și (4)
coroborat cu art. 139 alin. (3) lit.b), art. 191 alin. (1) lit.c), alin. (4) lit.d), precum si ale art.
196 alin.(1) lit.a), art. 197 și art. 200 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
• Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si
funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si
completările ulterioare;
• Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
• Prevederile art.29 alin.(1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu
modificările si completările ulterioare, potrivit căruia contractarea de împrumuturi
rambursabile este exceptata de la prevederile acesteia;
• Hotărârea Guvernului României nr. 9/2007, privind constituirea,
componenta si funcționarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu
modificările si completările ulterioare, inclusiv Norma din 10.01.2007 privind autorizarea
contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativteritoriale.
I.

Avantajele oferite de utilizarea împrumutului bancar:
Asigurarea graficului de timp propus si accelerarea implementării proiectelor de
investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, proiectele vor fi implementate de
Consiliul Județean Olt respectând graficele de timp planificate, investițiile finalizate
aducând beneficii mai devreme pentru comunitatea locala si permițând totodată o mai
buna eșalonare in timp a cheltuielilor de capital.
▪
Trageri si perioada de trageri. Perioada de trageri stabilita este de pana la 3 ani,
sumele de tras sunt stabilite de Consiliul Județean in funcție de necesitățile proprii precum
si de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice. Graficul de trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin
intermediul unei adrese către banca finanțatoare si a avizului de la Comisa de Autorizare
a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
▪
Costuri reduse. Costurile aferente finanțării se aplica doar sumelor aferente
tragerilor efectiv realizate. Pe baza condițiilor de finanțare existente in ultimii 3 ani pe
piața monetara, se poate afirma ca este un moment bun de contractare a unei finanțări
bancare, reputația si puterea financiara a Județului Olt permițând obținerea unor costuri
reduse pentru acesta. De menționat si faptul ca indicii de referința ai pieței monetare
(ROBOR in special) au înregistrat minimele istorice in anul 2017, dar începând cu
trimestrul 4 al aceluiași an, trendul s-a inversat, atingând in perioada 2018-2019 valori
maxime pentru ultimii 5 ani. Evolutia din perioada 2018 – 2019 reflecta corelatia indicilor
de referinta ROBOR cu nivelul ratei anuale a inflatiei, al carui nivel a ajuns in anul 2018
la 4,6%, iar in anul 2019 la 3,8%, potrivit Institutului National de Statistica. In schimb, in
anul 2020, ca urmare a crizei sanitare generate de coronavirusul COVID-19, indicii
ROBOR au înregistrat o scădere semnificativa, pana in jurul valorii de 2%, fiind direct
influențați de valoarea ratei dobânzii de referința, egala cu rata dobânzii de politica
monetara, stabilita de Banca Naționala a României. Astfel, aceasta a scăzut de la un
nivel de 2,5% stabilit încă din anul 2018 pana la un nivel actual de 1,5% ca urmare a 3
decizii BNR adoptate numai in anul 2020, ultima in august. La începutul anului curent,
Consiliul de administrație al BNR a decis aplicarea unei noi reduceri a ratei dobânzii de
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▪

politica monetara, pana la nivelul de 1,25%, începând cu data de 18 ianuarie 2021.
Decizia BNR a determinat o scădere imediata a indicilor de referința ROBOR. Pe termen
scurt si mediu (pana la 2 ani), se estimează o evoluție a indicilor ROBOR in stagnare sau
chiar in ușoara scădere, pe fondul necesitații de stimulare a economiei prin lichidități la
preturi accesibile, astfel încât aceasta sa facă fata presiunilor generate de criza sanitara.
Ulterior depășirii dificultăților generate de pandemia COVID-19, evoluția acestora va
depinde pe de o parte de evoluția situației economice la nivel național (stricta corelare cu
rata anuala a inflației), in contextul unei stabilități înregistrate pe plan internațional, si pe
de alta parte de factorii externi, care își vor face simțite efectele si pe plan local. Libertatea
de stabilire a condițiilor împrumutului - redefinirea termenilor de structurare a
împrumutului: plafonul necesar si calendarul de rambursare, in acord cu posibilitățile
locale.
Necesitatea si oportunitatea achiziției
Direcția Economica, Buget – Finanțe a rulat un scenariu aferent contractării unei
finanțări rambursabile in valoare de pana la 30 milioane lei, pentru finanțarea unor
obiective de investiții, care beneficiază de fonduri europene nerambursabile. Costurile
estimate pentru aceasta valoare a împrumutului, sunt de aproximativ 10,5 milioane lei, in
condițiile de piața monetara prezente si a unei structuri de finanțare care are ca ipoteze
o perioada de gratie de pana 3 ani, la care se adaugă o perioada de rambursare de pana
9 ani. In ceea ce privește gradul de îndatorare al instituției, ca urmare a contractării
împrumutului menționat anterior, acesta va atinge un maxim de aproximativ 23,3%,
semnificativ sub limita de 30% prevăzută in Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006,
păstrând-se astfel principiul de procentualitate financiara.
Ținând cont de aspectele enunțate anterior, se poate concluziona ca exista
premise certe de obținere a lichidităților financiare necesare proiectelor prioritare
comunității locale din Județul Olt, in condiții de costuri reduse, raportate la valoarea
resurselor financiare atrase.
Fata de cele prezentate, propunem spre aprobare contractarea si garantarea
unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 30 milioane lei, pentru
asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o maturitatea de pana la 12 ani, din care o
perioada de gratie de pana 3 ani si perioada de rambursare de pana la 9 ani.
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