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HOTĂRÂREA 
 
 

nr. 43 din 17.04.2007 
 
 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare 
de 14.000.000 lei (echivalent 4.000.000 euro) de contract 

 
 

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) lit. b), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată; 
    având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, 
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 
constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale; 

ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
coroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu 
modificările 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. 942 şi următoarele din Codul civil, 
referitoare la contracte sau convenţii, 

luând act de expunerea de motive a primarului municipiului Roman, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 6432 din 12.04.2007 şi întocmită de 
Direcţia Buget Contabilitate - compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate – comisia de buget 
finanţe a Consiliului Local nr. 14 din 17.04.2007, precum şi avizul de legalitate nr. 
6635 din 17.04.2007 dat de secretarul municipiului Roman; 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 
publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/nota de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 11/02.02.2007 
privind aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2007 şi aprobarea utilizării 
fondului de rulment, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 
14.03.2007, 



    
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN  

adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
  Se aprobă contractarea unui împrumut intern în de valoare de 14.000.000 lei 
(echivalent 4.000.000 euro) de contract, cu o maturitate de 12 ani. 
 

    ART. 2 
Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea 

investiţiilor publice de interes local, prevăzute în anexa la prezenta. 
 

    ART. 3 
     Din bugetul local al municipiului Roman se asigură integral plata: 
    a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
    b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes 
local: 
    c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1. 
 

           ART. 4 
La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. Roman nr. 55 din 

25.05.2006  privind aprobarea efectuării unui împrumut bancar se abrogă. 
 

    ART. 5 
    Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Roman. 
 

    ART. 6 
    Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului 
Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Roman şi Prefectului 
Judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul administrativ 
al municipiului Roman, precum şi pe pagina de internet www.primariaroman.ro. 
 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                CONSILIER,                                                            SECRETAR, 
       Prof. Neculai IFTIMIE                                     Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


