
 

  R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L   L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 14.11.2019 

 
privind realocarea sumelor contractate din împrumutul intern 

rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018 și 

reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 21777 din 11.11.2019 iniţiat de către 

domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

referatul de specialitate nr. 21809 din 12.11.2019 întocmit de către Direcţia 

Economică; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 14.11.2019 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 14.11.2019 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. _____ din 14.11.2019 al Secretarului general al 
Municipiului Roman; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 
140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă realocarea sumelor contractate din împrumutul intern 
rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Obiectivele de investiții rămân neschimbate, așa cum au fost aprobate prin 

H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 actualizată prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019. 
 
Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile 

H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de 
UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, se revocă. 

 



 
Art. 3. Se dă mandat primarului municipiului Roman pentru a îndeplini 

toate procedurile legale în vederea punerii în executare a prezentei hotărâri. 
 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor 

interesate.         
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman, 
      Eugen PĂTRAȘCU                               Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 14.11.2019  

 

 

LISTA ACTUALIZATA  
A PROIECTELOR DE LUCRĂRI 
PROPUSE A FI FINANTATE DIN 

 IMPRUMUTUL RAMBURSABIL INTERN 
CONTRACTAT DIRECT DE UAT MUNICIPIUL 

ROMAN IN BAZA GARANTIILOR PROPRII 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Activitati 
Valoare estimata 

(lei) 

1 
Rest executat Modernizare 
pietonal Stefan cel Mare 

- reparatii parapet si scari circulare; 
- hidroizolatii si placaj granit fiamat parter I. 

4.440.000,00 

2 
Reabilitare Gradinita nr. 2 
cu program prelungit 

- consolidare   din str. D. Gherea, nr. 44; 
- lucrari de arhitectura. 

530.000,00 

3 
Reabilitare Gradinita nr. 2 
cu program normal 

- consolidare; 
- refacere instalatii; 
- lucrari de arhitectura. 

2.200.000,00 

4 
Reabilitare corp B, Scoala 
Vasile Alecsandri 

- consolidare; 
- lucrari de arhitectura si instalatii. 

2.650.000,00 

5 
Reabilitare peisagistica 
zona b-dul Republicii 

- reabilitarea zonelor verzi delimitate de str. 
Smirodava, str. C.A.Rosetti, str. Mihai 
Eminescu, b-dul Republicii in suprafata de 
7,8 ha; 
- defrisarea si indepartarea vegetatiei 
imbatranite/parasite; 
- gazonari si plantari arbori ornamentali; 
- mobilier stradal. 

2.530.000,00 

6 
Reabilitare clădire strada 
Veronica Micle nr.21- 
Centrul cultural comunitar 

- consolidare si reabilitare cladire str. 
Veronica Micle, nr. 21 

600.000,00 

7 
Modernizare strazi cartier 
Nicolae Balcescu 

-modernizarea strazilor: Caramidariei; 
Ciocarliei; Prundului; Visinilor; Zebrei; 
Fundatura Zebrei; Zimbrului; Fundatura 
Canepii; Salciei; Sarata; Zambilelor; 
Cocorilor 

13.700.000,00 

8 

Rest de executat 
Modernizare ansamblu 
strazi: Marului, Tinosului, 
Pescarilor, Ocnitei 

- finalizare lucrari contractate de 
modernizare  a ansamblului de strazi: 
Marului, Tinosului, Pescarilor, Ocnitei 
situate in cartierul Nicolae Balcescu 

3.350.000,00 



 

9 
Modernizare strazi cartier 
Petru Rares 

-modernizarea strazilor: Avram Iancu; 
Fundatura Crisan; Nicolae Balcescu; Izvor; 
Ion Luca Caragiale 

3.150.000,00 

10 

Cresterea eficientei 
energetice a cladirii 
publice din municipiul 
Roman, str. Smirodava, nr. 
28 

- consolidare, recompartimentari si 
reabilitare cladire 
- lucrari de arhitectura si instalatii 
- dotari 

2.100.000,00 

11 Reabilitari trotuare 
-reabilitare trotuare diverse strazi in 
suprafata  totala de 43.430 mp 

8.200.000,00 

12 
Extindere retea gaze 
naturale 

8,65 km conducta de distributie gaze 
naturale in cartier Nicolae Balcescu si in alte 
zone nealimentate cu gaze naturale 

1.240.000,00 

13 
Dezvoltare parcari de 
resedinta 

-modernizarea a 300 locuri de parcare de 
resedinta in diverse cartiere ale municipiului 

1.800.000,00 

14 
Rest de executat parcari 
de resedinta  

-finalizare lucrari contractate de 
modernizare  parcari de resedinta  

1.810.000,00 

Total ( lei) 
48.300.000,00 
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  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165,  
  Fax. 0233.741.604 
 

Emiten: Cabinet Primar 
Nr. 21777 din 11.11.2019       
 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind realocarea sumelor contractate din 
împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 

11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 
 

Municipiul Roman are ca obiectiv asigurarea dezvoltarii locale astfel că se 
impune necesitatea realizarii unor obiective de investitii care sa asigure 
dezvoltarea durabila a municipiului. 

Municipiul Roman are in derulare contractul de credit de investitii nr. 
RQ18061517940177 din data de 02.07.2018, semnat cu CEC Bank SA, prin 
care Banca a acordat Imprumutatului o facilitate de credit in valoare de 
48.300.000 lei, pe o perioada de 180 luni, incepand cu data de 01.07.2018 si 
pana la data de 01.07.2033.  

Imprumutul a fost contractat in baza Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Roman nr. 86 din 11.04.2018 și H.C.L. nr. 136/07.06.2018, 
precum si in baza avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale nr. 5332/22.05.2018.  

Investitiile publice propuse a fi finantate din credit au fost aprobate prin 
H.C.L. nr. 206 din 28.09.2017, actualizate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 și 

reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019, valoarea totala a acestora fiind 
in suma de 62.191.237,38 lei.  

In baza H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei 
proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern 
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, 
Imprumutatul a solicitat Bancii modificarea contractului de credit prin semnarea 
unui nou act aditional. In baza acestei solicitari, Banca a comunicat ca, 
modificarea listei obiectivelor de investitii stipulate contractual va conduce la 
modificarea conditiilor de finantare, respectiv majorarea ratei de dobanda la 
ROBOR 6M plus o marja de 1,25% pe an, comparativ cu marja actuale de 
0,48% pe an.  
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In acest context, pentru a nu majora marja de dobanda pentru acest 
imprumut, se vor mentine obiectivele de investitii asa cum sunt mentionate in 
contractul de credit RQ18061517940177 din data de 02.07.2018 semnat cu CEC 
Bank, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuand doar o realocarea a 
valorii imprumutului intre aceste obiective de investitii.  
Aceasta realocare este necesara avand in vedere: 

- actualizarea valorilor de investitie, necesara si ca urmare a modificarilor 
legislative intervenite (de ex. O.U.G. nr. 114/ 2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare), 
- reprioritizarea investitiilor publice de interes local si corelarea acestora 
cu procedurile de achizitie derulate si contractele de lucrari in derulare, 
- necesitatea asigurarii resurselor financiare in vederea respectarii 
termenelor contractuale asumate in cadrul contractelor de lucrari. 

 

 De la data adoptării prezentei, propun revocarea H.C.L. nr. 233 din 
26.09.2019 privind reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse a fi 
finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat de UAT Municipiul 

Roman în baza garanțiilor proprii. 
Urmarind prioritizarea obiectivelor pe termen mediu ale Municipiului 

Roman, avand in vedere prevederile O.U.G. nr 57/2019, privind Codul 
Administrativ,  prin care Consiliul Local exercita atributii privind dezvoltarea 
economico-sociala a localității, 

Pentru considerentele expuse mai sus si in temeiul prevederilor art. 136 
alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 
modificarile si completarile ultrerioare, supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 
Local al Municipiului Roman proiectul de hotarare ce vizeaza realocarea 
sumelor contractate din împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 
86 din 11.04.2018 și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019. 

 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 

 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 
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  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165 
  Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: Directia Economică 
Nr. 21809 din 12.11.2019      
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind realocarea sumelor contractate din 
împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018 

și reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019 
 

 

Municipiul Roman are in derulare contractul de credit de investitii nr. 
RQ18061517940177 din data de 02.07.2018, semnat cu CEC Bank SA, prin 
care Banca a acordat Imprumutatului o facilitate de credit in valoare de 
48.300.000 lei, pe o perioada de 180 luni, incepand cu data de 01.07.2018 si 
pana la data de 01.07.2033.  

Imprumutul a fost contractat in baza Hotararii Consiliului Local al 
Municipiului Roman nr. 86 din 11.04.2018 si H.C.L. nr. 136/07.06.2018, 
precum si in baza avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor 
Locale nr. 5332/22.05.2018.  

Investitiile publice propuse a fi finantate din credit au fost aprobate prin 
H.C.L. nr. 206 din 28.09.2017, actualizate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018 și 
reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019, valoarea totala a acestora fiind 
in suma de 62.191.237,38 lei.  

Tragerile din facilitatea de credit se realizeaza pana la data de 01.07.2021, 
in conformitate cu aprobarile anuale de tragere ale CAIL (32.242.157,27 lei in 
anul 2019, respectiv 16.057.842,73 lei in anul 2020), rata de dobanda aplicabila 
sumelor utilizate din credit fiind ROBOR 6M plus o marja de 0,48 p.p pe an. Nu 
se percepe niciun alt comision, cu exceptia celor de cont curent, conform 
Conditiilor Generale de Afaceri ale Bancii.  

Contractul de credit a fost modificat, in sensul actualizarii listei 
obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din credit, in baza H.C.L. nr. 
80/27.03.2019, astfel: 

- Prin actul aditional nr. 1 din data de 02.05.2019, valoarea totala a 
proiectelor devenind 59.574.098,11 lei; 
- Prin actul aditional nr. 2 din data de 06.05.2019 valoarea totala a 
proiectelor ramanand 59.574.098,11 lei, modificarea adusa prin actul 
aditional constand in remedierea unei erori de transcriere a denumirii 
obiectivelor de investitii, fata de Anexa la H.C.L. nr. 80/2019. 
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In baza H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei 
proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern 
contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, 
Imprumutatul a solicitat Bancii modificarea contractului de credit prin semnarea 
unui nou act aditional.  

Urmare a acestei solicitari, Banca ne-a informat prin adresa nr. 
NT/B/14802/ 28.10.2019 ca, modificarea listei obiectivelor de investitii stipulate 
contractual va conduce la modificarea conditiilor de finantare, respectiv 
majorarea ratei de dobanda la ROBOR 6M plus o marja de 1,25% pe an. 

Totodata, urmare a adresei noastre nr. 20899/30.10.2019, prin care au fost 
solicitate explicatii in legatura cu majorarea marjei de dobanda, CEC Bank a 
raspuns prin adresa nr. NT/ B/ 15053/04.11.2019 ca, principalele argumente ce 
sustin majorarea costului finantarii sunt: 

- in conformitate cu prevederile contractuale, imprumutatul are 
posibilitatea de a propune alte obiective de investitii numai cu acordul 
Bancii, orice modificarea efectuadu-se cu acordul partilor, prin acte 
aditionale; 

- atat in cadrul procedurii de achizitie, cat si in cuprinsul contractului de 
credit, nu sunt mentionate interdictii exprese de majorare a marjei de 
dobanda pe perioada de derulare a raportului contractual intre parti; 

- modificari ale conditiilor pietei financiar-bancare in comparatie cu data 
acoradrii creditului.  

In acest context, pentru a nu majora marja de dobanda pentru acest 
imprumut, se vor mentine obiectivele de investitii asa cum au fost mentionate in 
actul aditional nr. 2 / 06.05.2019 la contractul de credit RQ18061517940177 din 
data de 02.07.2018 semnat cu CEC Bank, efectuand doar o realocarea a valorii 
imprumutului pe fiecare obiectiv in parte.  

Aceasta realocare este necesara avand in vedere: 
- actualizarea valorilor de investitie, necesara si ca urmare a 

modificarilor legislative intervenite (de ex. OUG 114/ 2018), 
- reprioritizarea investitiilor publice de interes local si corelarea acestora 

cu procedurile de achizitie derulate si contractele de lucrari in derulare, 
- necesitatea asigurarii resurselor financiare in vederea respectarii 

termenelor contractuale asumate in cadrul contractelor de lucrari. 
Avand in vedere cele de mai sus si pentru a nu afecta serviciul datoriei 

publice al Municipiului Roman, este oportuna realocarea sumelor contractate din 
împrumutul intern rambursabil aprobat prin H.C.L. nr. 86 din 11.04.2018 și 

reactualizate prin H.C.L. nr. 80 din 27.03.2019, propunând totodată revocarea 

H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari 
propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de 
UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii. 

 

Deasemenea, se constata ca acestea intrunesc conditiile de fond, forma, 
necesitate, oportunitate, precum si cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnica legislativa, motiv pentru care acordam aviz favorabil. 

 
Direcția Economică 

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


