
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
 

Nr. ___ din 10.12.2019 
 

privind revocarea unei hotărâri 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 23460 din 03.11.2019 înaintat de 
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate comun nr. 23644 din 05.12.2018 al Direcției Juridice și 

Administrație Publică și Direcției Economice; 
        Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 10.12.2019 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
10.12.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din 10.12.2019 al Comisiei Juridice;  
 Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, legea 
contenciosului administrativ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman 
nr. 278/14.11.2019 așa cum a fost îndreptată prin H.C.L.                           
nr. 284/27.11.2019, precum și Hotararea Consiliului Local al municipiului 
Roman nr. 233/26.09.2019. 

 

Art. 2. Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,  
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                          Secretarul general al Municipiului Roman, 
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                            Gheorghe CARNARIU 
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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: CABINET PRIMAR 
Nr. 23460 din 03.11.2019       
 
 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotarare privind revocarea unei hotărâri 
 

Municipiul Roman are în 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, începand cu data de 01.07.2018 și 

până la data de 01.07.2033.  
Imprumutul a fost contractat în 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 totală a acestora fiind 

în 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.  

In acest context, pentru a nu majora marja de dobanda pentru acest 
imprumut, prin H.C.L. nr.  278/2019 s-a revocat H.C.L. 233/2019 și s-au 
mentinut obiectivele de investitii asa cum sunt mentionate in contractul de credit 
RQ18061517940177 din data de 02.07.2018 semnat cu CEC Bank, cu 
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modificarile si completarile ulterioare, efectuandu-se doar o realocarea a valorii 
imprumutului intre aceste obiective de investitii.  
        S-a revenit la CEC cu noua hotarare, solicitandu-se doar realocarea sumelor 
între aceleasi obiective, aprobate initial, dar banca nu a acceptat nici aceasta 
modificare, condiționand aprobarea acestei solicitari de majorarea marjei de 

dobândă la 0,48 la  1,25% pe an. 
        Cum aceasta condiție reprezinta o modificare esențiala a contractului de 
credit și a ofertei in baza careia s-a atribuit contractul, se impune revenirea la 
obiectivele de investiții și valorile aprobate inițial prin revocarea H.C.L. nr. 
278/2019 și H.C.L. nr. 233/2019, invocate mai sus.  
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Direcția Juridică și Administratie Publică 
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: Direcția Juridica și Administrație Publică/Direcția Economică  
Nr. 23644 din 05.11.2019       

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotarare privind revocarea unei hotărâri 
 
 
 

Din punct de vedere al oportunitații: 
 

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

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

Investițiile publice propuse a fi finanțate 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 totală a acestora fiind 

în suma de 62.191.237,38 lei.  
In baza H.C.L. nr. 233 din 26.09.2019 privind reactualizarea listei 

proiectelor de lucrări propuse a fi finantate din împrumutul rambursabil intern 
contractat direct de UAT Municipiul Roman în baza garanțiilor proprii, 
împrumutatul a solicitat Bîncii modificarea contractului de credit prin semnarea 
unui nou act aditional. În 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 
împrumut, prin H.C.L. nr.  278/2019 s-a revocat H.C.L. nr. 233/2019 și s-au 
mentinut obiectivele de investitii așa cum sunt menționate în contractul de credit 
RQ18061517940177 din data de 02.07.2018 semnat cu CEC Bank, cu 
modificările și completarile ulterioare, efectuandu-se doar o realocarea a valorii 
imprumutului între aceste obiective de investiții.  
        S-a revenit la CEC cu noua hotarare, solicitandu-se doar realocarea sumelor 
între aceleași obiective, aprobate inițial, dar banca nu a acceptat nici aceasta 
modificare, condiționând aprobarea acestei solicitări de majorarea marjei de 
dobândă la 0,48 la 1,25% pe an. 
        Cum această condiție reprezinta o modificare esențială a contractului de 
credit și a ofertei în baza căreia s-a atribuit contractul, se impune revenirea la 
obiectivele de investiții și valorile aprobate inițial, prin revocarea H.C.L. nr. 
278/2019 invocate mai sus.  
 

  Din punct de vedere al legalității: 
 

Cum H.C.L. nr. 278/2019 și H.C.L. 233/219 nu au intrat în circuitul civil 
și nu au produs efecte juridice, raportat la dispozițiile art. 1 alin. 6 și art. 7 alin. 5 
din Legea nr. 554/2004, se impune revocarea acestor acte administrative.  
 
 
 

Direcția Economică 
Dir. Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 
 
 

Direcția Juridică și Administratie Publică 
Dir. Camelia RUSU 


