ROMÂNIA
Județul NEAMȚ
Consiliul local al Municipiului Roman
UAT Municipiul Roman
C.F. 2613583

HOTĂRÂREA
nr. ___ din 28.09.20172017
privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice
de interes local
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) şi alin. (4), lit. b), art. 45, alin. (2),
art. 63, alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1) lit. b),
alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ţinând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare
prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ţinând
seama de prevederile art. 1.166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau
convenţii, luând act de:
a) Expunerea de motive prezentată de către primarul Municipiului
Roman, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 16386/25.09.2017;
b) Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat cu nr.
16387/25.09.2017;
c) avizul favorabil nr. __ din 28.09.2017 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___ din 28.09.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. _____ din 28.09.2017al Secretarului Municipiului
Roman;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local aprobate prin H.C.L. ___ nr. __ din
__.__.2017 privind aprobarea listei cu obiectivele de investiții ce se vor finanța
din împrumut.

Consiliul Local al UAT Municipiul Roman adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile
interne, în valoare de 48.300.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.
Art. 2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la
art.1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 28.09.2017 privind aprobarea listei cu
obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut.
Art. 3. - Din bugetul local al UAT Municipiul Roman se asigură 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 ale finanțării rambursabile menționate la art.1
Art. 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale,
ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a
UAT Municipiul Roman următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi
orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a UAT Municipiul Roman;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de
graţie şi a perioadei de rambursare a împrumutului;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări
rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui
trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul UAT Municipiul Roman.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
UAT Municipiul Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului UAT
Municipiul Roman şi prefectului judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet
www.primariaroman.ro.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru
realizarea unor investiții publice de interes local
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administraţiei publice locale înseamna realizarea unor obiective de investiţii de
interes local care au ca obiectiv principal realizarea dezvoltării durabile a
comunităţii locale şi asigurarea către toţi membrii comunităţii servicii publice de
calitate.
În vederea realizării interesului comunităţii locale şi a dezvoltării durabile,
Primăria Municipiului Roman prin aparatul de specialitate cât şi în urma
propunerilor venite din partea cetăţenilor municipiului a identificat principalele
obiective de investiţii, însă realizarea acestora presupune existenţa unor
importante resurse financiare, resurse care nu se regasesc în totalitate în bugetul
local al municipiului.
În acestă situaţie trebuie căutate soluţii alternative pentru identificarea
unor resurse necesare într-un termen scurt a finanţării obiectivelor de investiţii.
Obiectivele de investiţii care vor fi realizate din fondurile atrase prin
contractarea unui împrumut sunt conform anexei nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din
28.09.2017.
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Direcţia economică a Primăriei Municipiului Roman propune ca
obiectivele de investiţii identificate a fi prioritare pentru administraţia publică
locală să fie realizate cu fondurile atrase prin contractarea unui împrumut pe
termen lung care să asigure accelerarea dezvoltării locale.
În acest sens având în vedere valoarea investiţiilor ce urmează a fi
realizate, precum şi ţinînd seama de capacitatea de îndatorare a Municipiului
Roman se propune aprobarea contractării unui împrumut pe termen lung în
valoare de 48.300.000 lei, cu o maturitate de 15 ani.
Conform Legii nr. 273/2006 „Legea finanţelor publice locale” cu
modificările şi completările ulterioare, la art. 63 alin. 4 se prevăd condiţii de
contractare a împrumutului ca limita de îndatorare, total datorii anuale
reprezentând rate scadente la împrumuturile contractate sau garantate, dobânzile
şi comisioanele aferente acestora inclusiv ale împrumutului care urmează a fi
contractat sau garantat în anul respectiv să nu depăşească 30% din valoarea
veniturilor proprii.
Gradul de îndatorare al Municipiului Roman în condiţiile contractării unui
împrumut pe o perioadă de 15 ani este cu mult sub limita de îndatorare, a se
vedea anexele la raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică.
Prin urmare:
- având în vedere realizarea obiectivelor de investiţii de interes local
identificate a fi prioritare;
- ţinând cont de faptul că bugetul local nu dispune de fondurile
necesare pentru finanţarea acestor obiective de investiţii;
- asigurarea unei dezvoltări durabile a comunităţii locale şi asigurarea
către toţi membrii comunităţii locale de servicii publice de calitate;
Se propune aprobarea Proiectului de Hotărâre privind contractarea unui
împrumut intern în sumă de 48.300.000 lei, pentru realizarea obiectivelor de
investiţii publice de interes local conform anexei nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din
28.09.2017.
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

2

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcţia Economică
Nr. 16387 din 25.09.2017

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei
pentru realizarea unor investiţii publice de interes local
Obiectivul principal al Primăriei Municipiului Roman este asigurarea
dezvoltării locale, în conformitate cu prevederile şi obligaţiile legale şi cu
mandatul primit din partea cetăţenilor. În acest context se remarcă necesitatea
realizării unor obiective de investiţii care să asigure dezvoltarea durabilă a
municipiului şi prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru toţi membrii
comunităţii locale.
Întrucât sumele alocate din bugetul local nu acoperă în totalitate necesarul
de finanţare pentru obiectivele de investiţii şi cofinanţarea programelor din
fonduri structurale câştigate (exista contracte de finanţare semnate), trebuie
identificate noi surse de finanţare.
Una din metodele utilizate de către alte autorităţi publice în vederea
atragerii capitalului necesar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes
local, poate fi contractarea unui împrumut în lei sau euro care să fie avantajos
din punct de vedere economic (costurile creditului dobânda şi comision să fie cât
mai mici).
Pentru a obţine un cost total cât mai redus al împrumutului este necesară o
structură pe baza căreia să se obţină o ofertă cît mai avantajoasă de la
potenţialilor finanţatori soluţie ce se doreşte a fi obţinută prin licitaţie publică.
Primăria Municipiului Roman are în derulare un contract de împrumut în
valoare de 4.000.000 euro încheiat cu S.C. BancPost S.A. din care a rambursat
3.376.630 euro, rămânând de rambursat suma de 623.370 euro care se va lichida
în luna martie 2019, un contract de împrumut în valoare de 29.354.220 lei (din
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anul 2012) încheiat cu CEC Bank S.A. din care a rambursat 7.508.470 lei,
rămânând de rambursat suma de 21.845.750 lei care se va lichida în anul 2028 și
un contract de împrumut în valoare de 1.283.282 lei (din anul 2016) având ca
finanțator Ministerul Finanțelor Publice din care a rambursat 160.412 lei,
rămânând de rambursat suma de 1.122.870 lei care se va lichida în anul 2026.
În anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezentul raport de specialitate este
prevăzut calculul gradului de îndatorare potrivit bugetului inițial din anul 2017,
calculul gradului de îndatorare potrivit bugetului la data de 22.09.2017 și situaţia
privind serviciul datoriei publice locale, in situaţia contractării unui nou
împrumut în valoare de 48.300.000 lei, la dobânda pieţei bancare.
Din anexele prezentate se poate observa că gradul de îndatorare este sub
limita de 30% aşa cum prevede art. 63, alin. 4 din Legea nr. 273/2006 „Legea
finanţelor publice locale”.
Concluzii:
În vederea realizării proiectelor de investiţii (obiective noi şi cofinanţări
programe din fonduri structurale) din municipiul Roman pentru asigurarea unei
utilizări eficiente a resurselor financiare şi pentru minimalizarea costurilor
autorităţii publice locale, se propune iniţierea procedurilor privind contractarea
unei finanţări rambursabile în sumă de 48.300.000 lei.
Faţă de cele prezentate considerăm că sub aspectul oportunității asigurarea
dezvoltării locale este un obiectiv de bază a Municipiului Roman, iar în ceea ce
privește legalitatea s-a ținut cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele
publice locale precum și de cele ale HG nr. 9/2007 privind constituirea,
componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale cu
modificările și completările ulterioare.
Drept urmare solicităm domnilor consilieri să se pronunțe asupra
propunerii privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea
contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
48.300.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local.

Director Economic,
ec.Ciprian Dorin ALEXANDRU
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