HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015 pentru aprobarea
amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori
semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12
noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
destinat
finanţării
proiectului
privind
reabilitarea
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la
12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (2)
din Hotărârea Guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice
din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18
decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul
Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de
scrisori*) semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014
la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea
monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie
2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
191/2007, cu completările ulterioare.
_____
*)
Traducere.
-****-

ANEXĂ:

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul culturii,
Ioan Vulpescu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

I._
Guvernul României
Ministerul Finanţelor Publice
Cabinet secretar de stat
Bucureşti, 27 august 2014
Dlui dr. Rolf Wenzel, guvernator
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Ref.: Amendament la F/P 1562 - Proiectul privind reabilitarea monumentelor
istorice
Stimate domnule guvernator,
Având în vedere stadiul actual al proiectului menţionat mai sus, pentru a permite
finalizarea cu succes a acestuia şi utilizarea eficientă a sumelor împrumutului, la
cererea Ministerului Culturii, vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea graficului
lucrărilor cu 24 de luni (respectiv din 2014 până în 2016).

Acest amendament va conduce la modificări în cadrul anexei 1, după cum
urmează:
Graficul lucrărilor

2006-2016

Avem plăcerea să vă informăm că 10 obiective ale proiectului au fost finalizate în
integralitate, iar un altul (respectiv Opera Română) este într-un stadiu avansat
cu şanse mari de finalizare până la sfârşitul anului 2014. Cu toate acestea,
având în vedere stadiul obiectivelor rămase, determinat de complexitatea
lucrărilor, problemele tehnice neprevăzute apărute, precum şi constrângerile
bugetare, în ciuda eforturilor Ministerului Culturii, acestea nu pot fi realizate în
calendarul stabilit. De aceea, se aşteaptă ca proiectul să se finalizeze în
decembrie 2016.
Sperând că cererea noastră va beneficia de sprijinul şi înţelegerea dvs. aşteptăm
răspunsul dvs. afirmativ.
Cu stimă,
Attila Gyorgy,
secretar de stat
II._
BDCE
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
Domnului Attila Gyorgy,
secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5
România
Paris, 12 noiembrie 2014
Ref. - Amendament la Acordul-cadru de împrumut
F/P 1562 (2006) - Reabilitarea monumentelor istorice din România
Stimate domnule Gyorgy,
Ne referim la solicitarea dumneavoastră din data de 27 august 2014, privind
amendarea acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus.
Având în vedere complexitatea lucrărilor, problemele tehnice neprevăzute
apărute, precum şi constrângerile bugetare, avem plăcerea să vă informăm că
BDCE nu are nicio obiecţie să confirme că graficul lucrărilor va fi modificat astfel,
2006-2016.
Aşteptăm să continuăm colaborarea noastră strânsă în implementarea
proiectului.
Cu stimă,
Melanie Wieschollek Lacroix,
director,
Departament suport operaţiuni

Thierry Poirel,
director general,
Împrumuturi şi Dezvoltare Socială
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