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Anexa nr. 1 punctul c la Normele metodologice pentru înregistrarea 
şi raportarea datoriei publice (Ordin nr. 1059 / 2008) 
Subregistrul datoriei publice locale interne directeAprilie 2022

Nr.crt Nr.şi dată 
semnare 
contract

Denumire şi scop 
finanţare

Denumire
finanţator

Denumire
împrumutat/benef

iciar

Valoare 
finanţare 
Valuta de 
contract 

- lei -

Nivel 
dobânzi, 

comisioane 
şi alte 
costuri

Perioada de 
graţie şi 

perioada de 
rambursare

Nr.şi dată Observaţii
act

adiţional la 
contract/
' acord 
finanţare

] 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Contract de Rambursare 
împrumut contractat 
în baza HCL nr. 
107/2007, 
emisiune 
obligaţiuni

Raiffeisen 
Capital & 
Investment 
Bucureşti

Municipiul Zalău 64.300.000 Dobândă
plătită
trimestrial

Fără perioadă 
de graţie, 
perioadă de 
maturitate 20

Act adiţionaldeservicii 
investiţii 
financiare 
vederea emiterii şi 
vânzării 
obligaţiuni 
municipale nr. 30 / 
49451 
7.11.2007, încheiat 

Raiffeisen

nr.
1/32249/16.
07.2010în prin

de ROBOR 
6M+0,45% 
după trecerea 
la EURO

de am
de Obligaţiuni 

dematerializat 
e nominative

începând cu 1
septembrie
2010

/ 100 lei /
obligaţiune 
de pe piaţa de 
capital

EUR1BOR6M
+0,5%cu

Capital
Investment
Bucureşti

&
Nu sunt
comisioane
suplimentare

Rambursare
principal
trimestrial

■ t.



Contract de credit 
pentru asigurarea 
coflnanţării şi a 
contribuţiei 
Municipiului 
Zalău 
proiecte finanţate 

fonduri

2 Acordarea 
facilităţi de credit Ia 
termen 
investiţii

CEC
Zalău

Bank Municipiul Zalău 25.604.313,45unei Dobânda
plătită
trimestrial

Perioada de 
angajare a 
sumelor din 
credit este de 
la 25.04.2019 
până
24.06.2021

Act adiţional 
1 / 

15.04.2021
nr.

pentru

pentru ROBOR 3M 
(variabilă) + 
marja băncii 
de 1 %/an

la

din
Europene Perioada de 

rambursare 
este de la 
30.06.2021 
până
31.03.2029

Dobanda se 
calculează de 
ia data primei 
trageri din
credit, pana la 
data
rambursării 
integrale 
acestuia.

ia

Perioada de 
graţie 26 de 
luni de la data 
primei trageria

împrumut 
rambursabil în
rate
trimestriale
egale3. Contract de credit 

pentru asigurarea 
cofinanţării şi a 
contribuţiei 
realizarea 
obiective 
investiţii publice 
de interes local, 
proiecte 
finanţare 
nerambursabila 
implementate la 
nivelul Municipiul 
Za Iau
nr.20200731562

Acordarea unui credit 
pentru asigurarea 
cofinanţării şi 
contribuţiei la 
realizarea unor 
obiective de investiţii 
finanţate din fonduri 
europene 
implementate de 
Municipiul Zalău

Banca
Comerciala
Romana

Municipiul Zalău 68.820.946,62 Dobânda
plătită
trimestrial

Durata
creditului este 
de 180 de luni 
de la data 
semnării 
contractului 
(august 2020)

Act adiţional 
l’ / 

21.07.2021
nr.

la
unor ROBOR 3M 

(variabilă) + 
marja băncii 
de 2,13% pe

de

cu Perioada de 
tragere 
sumelor din 
credit este de 
24 de luni 
(respectiv 
august 2022)

an
a

Dobanda 
calculează de 
la data primei 
trageri 
credit, pana la

se

din



data
rambursării
integrale
acestuia.

cu posibilitate 
de prelungire 
până la 36 de 
luni

a

Perioada de 
graţie 24 de 
luni de la 
semnarea ■ 
contractului

Împrumut 
rambursabil în 
rate
trimestriale 
egale_______
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