
 

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 26.06.2020 

 
privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile 
externe/interne in baza garantiilor proprii, in valoare de pana la 

8.500.000 euro, sau echivalentul in lei 
 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
     

 
Examinând referatul de aprobare nr. 12089 din 24.06.2020 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de 
specialitate nr. 12146 din 25.06.2020.2020 al Direcției Economice; 

Văzând avizul de legalitate nr. ___ din 26.06.2020 al Secretarului general 
al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 26.06.2020 al Comisiei 
pentru buget finante, precum și avizul favorabil nr. ___ din 26.06.2020 al 
Comisiei juridice; 

Având în vedere: 

− 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 finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

− Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

− Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea 
Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

− art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016; 
− art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;  
− art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

− art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin (2) si alin. (4) lit. b), art.136 alin. (1) si 
alin. (2), 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 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 
privind Codul administrativ; 

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale, 
precum si de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice 
de interes local, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
        Art. 1. Se aprobă contractarea directa a unei/unor finanţări rambursabile 
externe/interne în valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei, in 
baza garantiilor proprii, cu o maturitate de pana la 20 ani, din care o perioada de 
tragere si gratie de pana la 4 ani. 

Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii/finantarilor rambursabile 
prevazute la art. 1 se face pentru finanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor de 
investitii publice de interes local, inclusiv a celor ce beneficiaza de fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeana, prevazute in anexa la prezenta. 

Art. 3. Finantarea rambursabila externa/ interna aprobata prin prezenta 
hotarare poate fi contractata de catre Municipiul Roman sub forma mai multor 
imprumuturi (contracte de finantare) distincte, fara ca valoarea totala a finantarii 
contractate sa depaseasca 8.500.000 Euro. Valoarea imprumutului/ fiecarui 
imprumut (contract de finantare) distinct este stabilita la momentul negocierii si 
incheierii respectivului imprumut (contract de finantare) in conformitate si cu 
autorizarile primite din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.  

Art. 4. (1) Garantarea imprumutului/imprumuturilor se face cu veniturile 
bugetului local ale Municipiul Roman si/sau cu o garantie asupra conturilor 
(bancare si/sau de trezorerie) ale Municipiului Roman. Cuantumul veniturilor cu 
care Municipiul Roman garanteaza imprumutul/fiecare din imprumuturi este egal 
cu obligatiile de plata a ratelor (capital), dobanzilor, a comisioanelor, cheltuielilor 
si costurilor (estimate) aferente imprumutului respectiv (contractului de 
finantare). 

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi 
ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale sau/si din 
imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. 

Art. 5.  (1) Se imputerniceste (mandateaza) primarul Municipiului Roman 
sa negocieze, pentru si in numele Municipiului Roman, termenii si conditiile 
finantarii/ finantarilor externe/interne rambursabile si sa semneze imprumutul 
/fiecare dintre imprumuturile (contractele de finantare) ce formeaza aceasta 
finantare externa/interna rambursabila, orice alte acte, documente, notificari sau 
cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea 
in executare a imprumutului/imprumuturilor (contractelor de finantare) distincte 
si orice alte documente necesare implementarii cu succes a proiectelor. 

(2) Se imputerniceste (mandateaza) primarul Municipiului Roman sa 
negocieze si sa semneze, pentru si in numele Municipiului Roman, 
acordul/acordurile de garantare distincte ce se vor semna in legatura cu 
imprumutul/fiecare dintre imprumuturile (contractele de finantare) distincte, toate 



 

documentele necesare obtinerii autorizarilor de la Comisia de Autorizare a 
Imprumuturilor Locale pentru imprumut/imprumuturi (contract de finantare) si a 
derularii imprumutului/imprumuturilor (contractelor de finantare) distincte ce 
formeaza finantarea rambursabila externa/interna. 

Art. 6. - 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 ale finanţării rambursabile menţionate la art. 
1. 

Art. 7. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, 
ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a  
Municipiului Roman următoarele date: 

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi 
orice modificări şi/sau completări ale acesteia; 

   b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de 
contract; 

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Roman; 
   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de 

graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 
   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. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul Municipiului Roman. 

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 
municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Roman şi 
prefectului judeţului Neamt şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 
Monitorul Oficial al Municipiului Roman, precum şi pe pagina de internet 
www.primariaroman.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                Secretarul general al Municipiului Roman, 
       Miluță SCUTARU                                   Gheorghe CARNARIU 
                                                                      



 

                                                                     Anexa la H.C.L. nr. ___ din 26.06.2020 

 

Centralizator obiective de investitii publice de interes local, inclusiv ce 

beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana 
 

Nr. Nume 

HCL aprobare 

proiect/indicatori,  

cu modificarile si 

completarile 

ulterioare 

Valoare 

investitie (LEI cu 

TVA) 

1 
Imbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul 
Roman prin amenajarea parcului Zăvoi, SMIS Code: 118080 

141/22.06.2018  4.295.563  

2 
Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din 
Municipiul Roman, Str. Smirodava numarul. 28, SMIS Code: 
111476 

134/07.06.2018 9.324.124  

3 
Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din 
Municipiul Roman, SMIS code: 119146 (7 blocuri) 

33/26.02.2018 6.683.585  

4 
Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de 
iluminat public din Municipiul Roman, SMIS Code: 124942 

175/06.08.2019 18.298.770  

5 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 
Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman, 
SMIS Code: 124970 

227/27.09.2018 12.030.739  

6 
Administrație electronică la nivelul Municipiului Roman 
pentru reducerea birocrației, SMIS Code: 126260 (POCA 2) 

253/16.11.2018 2.727.380  

7 
Planificare strategica si digitalizare urbana pentru Municipiul 
Roman, Cod SMIS: 135378 (POCA 3 CP13)  

91/04.05.2020 3.235.257  

8 
Reabilitarea,modernizarea si echiparea liceului tehnologic 
VASILE SAV(corp B,sala de sport si corp ateliere) din 
Municipiul Roman, Cod SMIS 122739 

.../26.06.2020 22.257.227 

9 
Constructia si echiparea infrastructurii educationale pentru 
educatia timpurie prescolara in Municipiul Roman,Cod 
SMIS 124096 (Gradinita FAVORIT) 

162/29.06.2018   7.531.683 

10 

Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii 
educationale pentru invatamantul general obligatoriu - scoala 
"SERGIU CELIBIDACHE" din Municipiul Roman, Cod 
SMIS 124150 

 
142/22.06.2018 

  6.492.424 
 

11 

Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii 
educationale pentru invatamantul general obligatoriu - 
Corpul D, al "COLEGIULUI NATIONAL ROMAN-
VODA" din Municipiul Roman, Cod SMIS 124505 

166/06.07.2018 9.636.373 

12 

Proiect integrat de construire si dotare a corpului B si a salii 
de sport -SCOALA COSTACHE NEGRI pentru 
invatamantul general obligatoriu si reabilitarea si 
modernizarea drumurilor publice in cartierul PETRU 
RARES din Municipiul Roman, Cod SMIS 124964 

192/21.08.2018 18.459.735 

13 

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere si 
dotare a SCOLII CAROL I, construire si dotare sala de sport 
- pentru invatamantul general obligatoriu, reabilitarea si 
dotarea Gradinitei si reabilitarea si modernizarea drumurilor 
publice in cartierul Nicolae Balcescu din Municipiul Roman, 
Cod SMIS 124965 

195/21.08.2018         16.051.346  

14 

Reabilitarea si modernizarea cladirilor cu destinatie sociala 
pentru populatia cartierului urban defavorizat "ZONA 
FABRICII", reabilitarea strazii Fabricii si construire cai de 
acces la locuintele sociale in Municipiul Roman, Cod SMIS 
124968 

193/21.08.2018 14.737.104  

15 
Reabilitarea, modernizarea si dotarea centrului Multicultural 
"UNIREA", reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de 
acces, in Municipiul Roman, Cod SMIS 124969 

 
194/21.08.2018 

12.376.063  

TOTAL  164.137.373 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 12089 din 24.06.2020   
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 
rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de până 

la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei 
 

Municipiul Roman are ca obiectiv asigurarea dezvoltării locale astfel că se 
impune necesitatea realizării unor obiective de investiții care să asigure 
dezvoltarea durabilă a municipiului.  

În acest sens, Municipiul Roman a pregătit și depus un număr de 15 cereri 
de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional și a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014-2020. Acestea 
vizează investiții în domeniul sănătății (reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare a ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman), eficiență 
energetică (reabilitare termică a clădirilor rezidențiale și publice, precum 
grădinițe, școli, licee, centru multicultural), construcții și infrastructură (drumuri, 
amenajări parcuri), iluminat public. 

Prin semnarea, până în prezent, a unui număr de 6 contracte de finanțare cu 
Autoritatea de Management, restul cererilor fiind admise și în faza de 
precontractare sau în diverse stadii de analiză din punct de vedere a capacității 
adiministrative și a eligibilității, instituția a reușit să atragă resursele financiare 
necesare, însă insuficient față de responsabilitățile ce ii revin în perioada 
următoare. În acest sens este necesară optimizarea și creșterea lichidiăților 
financiare, independent de ritmicitatea recuperării sumelor aferente cheltuielilor 
eligibile finanțate din fonduri europene. 

Valoarea totală a acestor 15 proiecte se ridică la suma de 164.137.372,65 
Lei, din care fonduri estimate nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare 
de  148.563.972,47 Lei. Contribuția Municipiului Roman la cheltuielile eligibile 
și neeligibile este estimată potrivit contractelor/ cererilor de finanțare la suma de 
15.573.400,18 Lei. 

În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de investiții 
ce beneficiază de finanțări europene și pentru a nu afecta bugetul de cheltuieli al 
primariei pe termen scurt și lung, se consideră oportună contractarea unei/unor 
finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea surselor de finanțare în 



 
sumă de până la 8.500.000 euro sau echivalentul in lei, cu respectarea prevederilor 
legale in ceea ce priveste datoria publica si gradul de indatorare.  

Acest necesar este estimat pornind de la nevoia curentă a Municipalității în 
vederea acoperirii contribuției proprii și asigurarea unui buffer de cash (estimat la 
25% din valoarea eligibilă), independent de ritmicitatea recuperarii sumelor de la 
UE. 

Pentru considerentele expuse mai sus si in temeiul prevederilor art.136 
alin.(1) si alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile si completarile ultrerioare, supun dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotarare privind 
aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza 
garanțiilor proprii, în valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei.  
  
 Prezentul referat de aprobare va fi transmis Direcției economice, în 
vederea emiterii raportului de specialitate. 
 

 
 

Initiator,  
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                          

  MUNICIPIULROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 12146 din 25.06.2020   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări 
rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de până 

la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei 
 
 Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintat de dnul 
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
  

 Din punct de vedere al oportunității 
 Activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar 
în atenția Direcției Economice, scop în care s-au analizat opțiunile financiare 
disponibile cu privire la cea mai eficientă soluție ce poate fi adoptată de către 
Consiliul Local al Municipiului Roman în vederea realizării unor importante 
proiecte de investiții pentru cetățenii romașcani. 
 Lichiditățile financiare pentru susținerea proiectelor pot fi asigurate fie 
din veniturile proprii, fie prin atragerea unor finanțări rambursabile și/sau 
nerambursabile de pe piață internă și/sau externă. 
 În acest sens, Municipiul Roman a pregătit și depus un număr de 15 cereri 
de finanțare in cadrul Programului Operațional Regional și a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă, pentru perioada 2014-2020. Acestea 
vizează investiții în domeniul sănătății (reabilitare, modernizare, extindere și 
dotare a ambulatorului Spitalului Municipal de Urgență Roman), eficiență 
energetică (reabilitare termică a clădirilor rezidențiale și publice, precum 
grădinițe, școli, licee, centru multicultural), construcții și infrastructură (drumuri, 
amenajări parcuri), iluminat public. 
 Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru anumite investiții, 
având la data prezentă un număr de șase contracte de finanțare semnate cu 
autoritatea de management pentru următoarele proiecte: 

1. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin 
amenajarea parcului Zăvoi, SMIS Code: 118080 – contract de finanțare nr. 
2939/ 22.08.2018; 

2. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. 
Smirodava nr. 28, SMIS Code: 111476 - contract de finanțare nr. 2830/ 
30.07.2018; 



 
3. Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul 

Roman, SMIS code: 119146 (7 blocuri) - contract de finanțare nr. 3428/ 
29.10.2018; 

4. Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public 
din Municipiul Roman, SMIS Code: 124942 - contract de finanțare nr. 
5011/ 24.12.2019; 

5. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului 
Municipal de Urgență Roman, SMIS Code: 124970 - contract de finanțare 
nr. 5045/ 30.12.2019; 

6. Administrație electronică la nivelul Municipiului Roman pentru reducerea 
birocrației, SMIS Code: 126260 (POCA 2) - contract de finanțare nr. 281/ 
29.11.2018. 

 De asemenea, s-au depus cereri de finanțare deja admise și în faza de 
precontractare sau în diverse stadii de analiză din punct de vedere a capacității 
adiministrative și a eligibilității, pentru proiectele: 

7. Planificare strategica si digitalizare urbana pentru Municipiul Roman, Cod 
SMIS: 135378 (POCA 3 CP13); 

8. Reabilitarea, modernizarea si echiparea liceului tehnologic VASILE SAV 
(corp B, sala de sport si corp ateliere) din municipiul Roman, Cod SMIS 
122739; 

9. Construcția și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația 
timpurie prescolară în municipiul Roman (Gradinita FAVORIT),Cod 
SMIS 124096; 

10. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru 
învățământul general obligatoriu la scoala de arta SERGIU 
CELIBIDACHE din municipiul Roman, Cod SMIS 124150; 

11. Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educationale pentru 
invatamantul general obligatoriu, Corpul D, al COLEGIULUI NATIONAL 
ROMAN-VODA, Cod SMIS 124505; 

12. Proiect integrat de construire și dotare a corpului B si a salii de sport -
SCOALA COSTACHE NEGRI pentru invatamantul general obligatoriu si 
reabilitarea si modernizarea drumurilor publice in cartierul PETRU 
RARES din municipiul Roman, Cod SMIS 124964; 

13. Proiect integrat de reabilitare,modernizare, extindere si dotare a SCOLII 
CAROL I, construire si dotare sala de sport pentru invatamantul general 
obligatoriu, reabilitarea si dotarea gradinitei si reabilitarea si modernizarea 
drumurilor publice in cartierul Nicolae Balcescu din municipiul Roman, 
Cod SMIS 124965; 

14. Reabilitarea si modernizarea cladirilor cu destinatie sociala pentru 
populatia cartierului urban defavorizat ZONA FABRICII, reabilitarea 
strazii Fabricii si construire cai de acces la locuintele sociale in municipiul 
Roman, Cod SMIS 124968; 

15. Reabilitarea, modernizarea si dotarea centrului multicultural UNIREA, 
reabilitarea si modernizarea strazilor si cailor de acces, in municipiul 
Roman, Cod SMIS 124969. 

 Valoarea totală a acestor 15 proiecte se ridică la suma de 164.137.372,65 
Lei, din care fonduri estimate nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare 



 
de  148.563.972,47 Lei. Contribuția Municipiului Roman la cheltuielile eligibile 
și neeligibile este estimată potrivit contractelor/ cererilor de finanțare la suma de 
15.573.400,18 Lei.  
 Prin urmare, putem afirma că Municipiul Roman a reușit să atragă o mare 
parte din sursele de finanțare necesare realizării acestor investiții, însă nu suficient 
pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada viitoare. În acest sens este necesară 
optimizarea și creșterea lichidiăților financiare, independent de ritmicitatea 
recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri europene. 
 Având în vedere tipologia proiectelor derulate cu fonduri externe 
nerambursabile, în vederea construirii unui plan de finanțare adecvat, este 
necesară corelarea graficului de lucrări, cu datele la care se estimează că se vor 
face plățile și datele estimate pentru încasarea rambursărilor efectuate din 
fondurile europene. Trebuie menționat că, în procesul de implementare a 
proiectelor de investiții care beneficiază de finanțare nerambursabilă europeană, 
pot aparea sincope în derularea graficelor de rambursare efectuate din fondurile 
europene și eventual de TVA. Din acest motiv, municipalitatea trebuie să asigure 
un flux de lichidități acoperitor și să recupereze ulterior o parte din cheltuieli, 
trebuind  - în același timp - să continue și procesul de implementare a altor 
obiective de investiții. 
 În aceste condiții, pentru implementarea cu succes a proiectelor de 
investiții ce beneficiază de finanțări europene și pentru a nu afecta bugetul de 
cheltuieli al primariei pe termen scurt și lung, se consideră oportună 
contractarea unei/unor finantari rambursabile interne/externe pentru 
asigurarea surselor de finanțare în sumă de până la 8.500.000 euro sau 
echivalentul in lei.  Acest necesar este estimat pornind de la nevoia curentă a 
municipalității în vederea acoperirii contribuției proprii și asigurarea unui buffer 
de cash (estimat la 25% din valoarea eligibilă), independent de ritmicitatea 
recuperarii sumelor de la UE. 

Avantajele oferite de utilizarea unui împrumut intern/extern: 
 Asigurarea graficului de timp propus și accelerarea 

implementării proiectelor de investiții. Prin accesarea acestui tip de finanțare, 
proiectele vor fi implementate de Municipiul Roman respectând graficele de 
lucrări planificate, investițiile finalizate aducând beneficii mai devreme pentru 
comunitatea locală și permițând totodată o mai bună eșalonare în timp a 
cheltuielilor de capital. 

 Trageri și perioada de trageri. Perioada de trageri propusă este de 
până la 4 ani, sumele de tras urmând a fi stabilite de Primărie în funcție de 
necesitățile proprii precum și în concordanță cu avizările Comisiei de Autorizare 
a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Graficul de 
trageri este flexibil, acesta putând fi modificat prin intermediul unei adrese către 
banca finanțatoare și a avizului de la Comisa de Autorizare a Împrumuturilor 
Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  

 Costuri avantajoase. Costurile aferente finanțării se aplică doar 
sumelor aferente tragerilor efectiv realizate. Luând în considerare dificultățile de 
atragere a fondurilor de pe piața locală sau externă în cazul unor scenarii pesimiste 
de evoluție a întregii economii mondiale (și implicit cu impact asupra regiunii 



 
noastre), vom putea redimensiona valoarea împrumutului/împrumuturilor sau 
chiar restructura.  

 Libertatea de stabilire a condițiilor împrumutului: redefinirea 
termenilor de structurare a împrumutului: plafonul necesar, calendarul de 
rambursare, în acord cu bugetul municipiului și de ce nu, fiind posibilă corelarea 
nivelului dobânzii (marjei) cu calendarul de rambursare (în considerarea unui 
grafic de rambursare inegal). 

În ceea ce privește contractarea unei/unor finanțări externe, de la o Instituție 
Financiară Internațională, se remarcă suplimentar, avantaje precum: 

╬ perioade de creditare superioare finantarilor interne (de pana la 20-25 ani); 

╬ obtinerea unei perioade de gratie de pana la 4, chiar 5 ani, de asemenea 
superioare finantarilor de la banci comerciale interne; 

╬ impunerea unui sistem de implementare și management strict și riguros; 

╬ relația cu un partener extern care se bucură de o reputație internațională la 
cel mai înalt nivel. 

Facem de asemenea precizarea ca plafoanele de contractare si tragere 
aprobate in baza art. 3 alin. (3) din Legea nr. 238/2019, nu cuprind finantarile 
rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale sau finantarii 
proiectelor care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeana. De asemenea, aceste finantari, potrivit art. 63 alin. (43) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, nu se iau în considerare la 
determinarea încadrării în limita prevăzută de 30% din media aritmetică a 
veniturilor proprii pe ultimii 3 ani anteriori, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) 
din aceeași lege, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri. 

În urma analizei, rezultă încadrarea acestei facilități în limitele impuse de 
legislatia in vigoare in ceea ce priveste datoria publica si gradul de indatorare 
maxim posibil in cazul unei autoritati publice locale. 
Din punct de vedere al legalității 
- potrivit art. 20, alin. (1), lit. ”f” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare: „Autorităţile administraţiei publice locale au 

următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale: f) 

contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 

urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;  

-  potrivit art. 61, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare: ”Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi 

interne ori externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de 

interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale.” 
 

De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

Drept pentru care apreciem ca legal și oportun prezentul proiect de hotărâre. 
 

Direcția economică,  
Ec, Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


