
 

 

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  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. __ din 26.03.2020 

 
privind aprobarea unor masuri de natura financiara care sa asigure 

optimizarea datoriei publice și accesul la lichidități in vederea susținerii 
proiectelor cu finanțare nerambursabila 

   
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

    

Examinând referatul de aprobare nr. 6624  din 24.03.2020 înaintat de 
către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 

raportul comun de specialitate nr. 6626 din 24.03.2020 al Direcției Economice și 

Direcției Juridice și Administrație Publică; 
Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.03.2020 al Secretarului general 

al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al Comisiei 
pentru buget finanțe, avizul favorabil nr.  din  al Comisiei juridice; 

Având în vedere: 
− Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, emis de Președintele României, art. 7 alin (2), art. 9 
alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 3 lit. a) și 
art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul National de Management al Situațiilor de urgență, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) - (3), art. 63 alin. (1), 
(2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; 

− Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu 
modificările si completările ulterioare; 

− art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenții; 

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) si alin. (4), lit. b), art. 139, alin. 
(1) si alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. 



 

 

d), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 
05.07.2019 privind Codul administrativ; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art. 1. Se aproba inițierea demersurilor de analiză a pieței financiare 

interne si externe în vederea identificării soluțiilor optime care sa conducă la 
optimizarea serviciului datoriei publice existente, si accesul la lichidități in 
vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila.  

Art. 2. (1) Se dă mandat Primarului Municipiului Roman sa efectueze 
demersurile indicate la art.1, urmând să prezinte Consiliului local Roman 
soluțiile și instrumentele financiare identificate.  

(2) Mandatul este transmisibil, in limitele prezentei hotărâri, către 
persoane cu specializare in analiza pieței financiare.         

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților si persoanelor 
interesate. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                Secretarul General al Municipiului Roman, 
        Miluță SCUTARU                                        Gheorghe CARNARIU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri de natura 
financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la 

lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila 
 

 
Prin Decretul nr.165/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, Președintele României a decretat stare de urgență pe o 

perioadă de 30 de zile. Starea de urgență a fost decretată în contextul situației 

epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de 

persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum și declararea 
„Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020. În 
acest context, în scopul prevenirii răspândirii virusului și pentru limitarea 

efectelor negative ale acestuia trebuie luate o serie de măsuri care vor viza 

sectorul sănătății publice, educației, protecției sociale, precum și măsuri de 
limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea 
activităților socio-economice. 

In contextul actual, limitarea răspândirii virusului COVID-19 este o 
urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu 
infecții în toate statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât 

pentru economiile globale cât și pentru economia națională. La nivel național s-
au dispus deja masuri pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra 
economiei. 

 Diversele măsuri de izolare adoptate au un impact imediat atât asupra 
cererii, cât și ofertei și afectează întreprinderile și angajații, în special în sectorul 

sănătății, turismului și transportului. Dincolo de efectele imediate asupra 
mobilității și comerțului, focarul COVID-19 afectează tot mai mult 
întreprinderile din toate sectoarele și de toate tipurile și pe cale de consecința și 

sectorul public local. În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-
19, întreprinderile, dar și sistemul public local  se pot confrunta cu o lipsă severă 

de lichiditate.  



 

 

Pe plan național s-au luat primele masuri de către BNR prin scăderea 
dobânzii de referința, pentru încurajarea de creditare din partea sistemului 
bancar.  

În acest moment, Municipiul Roman are in derulare contractul de credit 
de investiții nr. RQ18061517940177 din data de 02.07.2018, semnat cu CEC 
Bank SA, prin care Banca a acordat Împrumutatului o facilitate de credit in 
valoare de 48.300.000 lei, pe o perioada de 180 luni, începând cu data de 
01.07.2018 si pana la data de 01.07.2033, împrumut a cărui dobânda a crescut în 
contextul situației economice anterioare. 

Pentru optimizarea acestuia consider oportun, prospectarea și analiza 

pieței financiare interne și analiza  posibilității de refinanțare a acestuia in 
condiții mai relaxate si cu costuri mai mici.  

Separat de acest aspect, se evidențiază faptul ca municipiul Roman are în 
derulare 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru care s-au semnat 
contracte de finanțare, fiind in diverse stadii de implementare, precum și alte 10 
proiecte care fie au trecut de faza de evaluare și sunt in procedura de 

prefinanțare  sau sunt în evaluare, toate acestea, in valoare de aproximativ 
35.000.000 Euro.  

Referindu-ne în perspectivă, la perioada de după aceasta criză, trebuie sa 

analizam posibilitatea de contractarea a unor instrumente financiare care sa 
asigure lichiditățile pentru susținerea acestor proiecte.  

 Pentru toate acestea, propun inițierea demersurilor de analiza a pieței 

financiare interne si externe în vederea identificării soluțiilor optime care sa 
conducă la optimizarea serviciului datoriei publice existente, si accesul la 
lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila. 
  
 Prezentul referat de aprobare va fi transmis Direcției economice și 

Direcției Juridice și Administrație Publică, în vederea emiterii raportului de 
specialitate. 
 
 
 

Inițiator,  
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor masuri de natura 
financiara care sa asigure optimizarea datoriei publice și accesul la 

lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila 
 

 
Din punct de vedere al oportunității. 

Prin Decretul nr. 165/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, Președintele României a decretat stare de urgență pe o 

perioadă de 30 de zile. Starea de urgență a fost decretată în contextul situației 

epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de 

persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea 

„Pandemiei“ de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020. În 

acest context, în scopul prevenirii răspândirii virusului și pentru limitarea 

efectelor negative ale acestuia trebuie luate o serie de măsuri care vor viza 

sectorul sănătății publice, educației, protecției sociale, precum și măsuri de 

limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea 
activităților socio-economice. 

In contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă 

de sănătate publică pentru cetățeni și entitățile economice, cu infecții în toate 

statele membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major atât pentru 

economiile globale cât și pentru economia națională. La nivel național s-au 
dispus deja masuri pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra 
economiei. 

 Diversele măsuri de izolare adoptate au un impact imediat atât asupra 
cererii, cât și ofertei și afectează întreprinderile și angajații, în special în sectorul 

sănătății, turismului și transportului. Dincolo de efectele imediate asupra 
mobilității și comerțului, focarul COVID-19 afectează tot mai mult 

întreprinderile din toate sectoarele și de toate tipurile și pe cale de consecința și 

sectorul public local. În circumstanțele excepționale create de focarul COVID-



 

 

19, întreprinderile, dar și sistemul public local  se pot confrunta cu o lipsă severă 

de lichiditate.  
Pe plan național s-au luat primele masuri de către BNR prin scăderea 

dobânzii de referința, pentru încurajarea de creditare din partea sistemului 
bancar.  

În acest moment, Municipiul Roman are in derulare contractul de credit 
de investiții nr. RQ18061517940177 din data de 02.07.2018, semnat cu CEC 
Bank SA, prin care Banca a acordat Împrumutatului o facilitate de credit in 
valoare de 48.300.000 lei, pe o perioada de 180 luni, începând cu data de 
01.07.2018 si pana la data de 01.07.2033, împrumut a cărui dobânda a crescut în 
contextul situației economice anterioare. 

Pentru optimizarea acestuia consider oportun, prospectarea și analiza 

pieței financiare interne și analiza  posibilității de refinanțare a acestuia in 

condiții mai relaxate si cu costuri mai mici.  
Separat de acest aspect, se evidențiază faptul ca municipiul Roman are în 

derulare 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă, pentru care s-au semnat 
contracte de finanțare, fiind in diverse stadii de implementare, precum și alte 10 
proiecte care fie au trecut de faza de evaluare și sunt in procedura de 

prefinanțare sau sunt în evaluare, toate acestea in valoare de aproximativ 
35.000.000 Euro.  

Referindu-ne în perspectivă, la perioada de după aceasta criză, trebuie sa 

analizam posibilitatea de contractarea a unor instrumente financiare care sa 
asigure lichiditățile pentru susținerea acestor proiecte.  

 Pentru toate acestea, se propune inițierea demersurilor de analiza a pieței 
financiare interne si externe în vederea identificării soluțiilor optime care sa 
conducă la optimizarea serviciului datoriei publice existente, si accesul la 
lichidități in vederea susținerii proiectelor cu finanțare nerambursabila. 
 
Din punct de vedere al legalității acest proiect nu reprezintă o aprobare a 

refinanțarii sau contractare de împrumut ci,  din punct de vedere legal este un act 
administrativ de acordare a unui mandat, cu stabilirea limitelor acestuia, in 
vederea unei analize a pieței financiare și identificarea unor instrumente care sa 
prevină o criza financiară a bugetului local sau un blocaj al investițiilor și 

proiectelor in derulare. În acest moment a apărut oportunitatea relaxării politicii 
dobânzii in piața bancara care poate fi un moment prielnic pentru refinanțarea 

creditului existent.   
 
   Pentru toate aceste aspecte, consideram proiectul legal și oportun. 
 
 

Direcția Juridică și Administrație Publică                             Direcția Economică 
Dir. Ex. Camelia Rusu                                    Dir. Ex. Ciprian-Dorin Alexandru 

 
 


