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HOTĂRÂREA  

 
nr. ___ din 27.01.2022 

 
privind modificarea H.C.L. nr.128 din 26.06.2020 cu privire la 

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 
 
 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
     

Examinând referatul de aprobare nr. 4562 din 20.01.2022 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul 

de specialitate nr. 4601 din 21.01.2022 al Direcției Economice; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.01.2022 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.01.2022 al 
Comisiei pentru buget finante, precum și avizul favorabil nr. ____ din __.01.2022 
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 modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 care va 
avea următorul cuprins: “Se aprobă contractarea a unei/unor finanţări 

rambursabile externe/interne în valoare de pana la 8.500.000 euro, sau 
echivalentul in lei, in baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de pana la 12 ani, 
din care o perioada de tragere si gratie de pana la 2 ani”. 

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.128 din 26.06.2020 rămân 

neschimbate. 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Municipiului Roman. 

Art. 5. 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 pe 
pagina de internet www.primariaroman.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                Secretarul general al Municipiului Roman, 
       Radu-Cătălin CURPĂN                                Gheorghe CARNARIU 
                                                                      



 

 
 

                                                                      Anexa la H.C.L. nr. _____ din 27.01.2022 

Centralizatorul obiectivelor de investiții publice de interes local, inclusiv ce beneficiază de fonduri 

externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, la care contribuția  proprie eligibilă și 

cheltuielile neeligibile sunt propuse a fi finanțate din împrumutul intern rambursabil 

 
Centralizatorul obiectivelor de investiții publice de interes local propuse a fi finanțate din 

împrumutul intern rambursabil 
    -  lei-  

Nr. 
crt. Denumire proiect 

Valoarea 
investiției 

(Lei) 

Contribuție 

proprie 
(Lei) 

Valoarea propusă 

a fi finanțată din 

împrumut intern 
rambursabil (Lei) 

10. Rețea de canalizare ape uzate, menajere, cu stație 

de pompare și conductă de refulare; strada Teiului 861.686,80 142.719,30 718.967,50 

11. Reabilitarea termică a ambulatoriului de 
specialitate (Policlinica) Roman 8.563.492 858.242 7.705.250 

12. Amenajare zonă promenadă, faleza Râu Moldova 3.921.749 904.121 3.017.628 

13. 

Cofinanțare, construire locuințe sociale în 

municipiul Roman, strada Islazului (proiect 
finanțat de Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației) 

12.446.870,38 1.539.880 1.539.880 

 TOTAL 25.793.798,18 3.444.962,30 12.981.725,50 
     

Total General finanțare rambursabilă 27.915.501,61 

 

    - lei - 

Nr. 
crt. Denumire proiect și CodSMIS Valoarea 

investiției 
Contribuție 

proprie 2 % 
Cheltuieli 
neeligibile  

1. Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de 

iluminat public din Municipiul Roman; CodSMIS: 124942  18.298.770,13 342.041,19 1.196.710,89 

2. 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea 

Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman; 

CodSMIS: 124970 
16.268.206,25 213.834,85 4.418.804,20 

3. 
Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului 

Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de Sport și Corp 

Ateliere) din Municipiul Roman; CodSMIS: 122739 
22.257.226,95 286.844,55 0 

4. 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

educaționale pentru învățământul general obligatoriu 

Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" din Municipiul 

Roman;  CodSMIS: 124150 

6.492.423,94 86.358,52 0 

5. 

Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a 

Sălii de Sport - Şcoala Costache Negri pentru învățământul 

general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul 

Roman; CodSMIS: 124964     

24.276.634,34 426.987,39 2.927.265,01 

6. 

Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi 

dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport - 
pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi 

dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din 

Municipiul Roman; CodSMIS: 124965 

18.494.297,37 356.163,69 686.112,96 

7. 

Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială 

pentru populaţia cartierului urban defavorizat "Zona 
Fabricii", reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces 

la locuinţele sociale în Municipiul Roman; CodSMIS: 124968 

20.851.152,88 380.016,54 
 

1.706.875,96 
 

8. 
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural 

"Unirea", reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de 

acces în Municipiul Roman; CodSMIS: 124969 
15.683.681,28 308.231,20 

 
135.013,85 

 

9. CARE - Comunitate pentru Alternative familiale, 
Recuperare și Egalitate; CodSMIS: 130147 3.541.457,21 23.346,57 1.439.168,74 

 TOTAL: 146.163.850,35 2.423.824,50 12.509.951,61 

Cofinanțare din împrumutul intern rambursabil TOTAL 14.933.776,11 



 

                          
   MUNICIPIUL ROMAN  

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

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 4562 din 20.01.2022   
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 128 din 2020 cu 
privire la 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 9 cereri 
de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional, 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), 

iluminat public. 
Prin semnarea, până în prezent, a unui număr de 9 contracte de finanțare cu 

Autoritatea de Management, 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 9 proiecte se ridică la suma de 146.163.850,35 lei, 

din care fonduri estimate nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de  

131.230.074,24 lei. Contribuția Municipiului Roman la cheltuielile eligibile și 

neeligibile este estimată potrivit contractelor/ cererilor de finanțare la suma de 

14.933.776,11 lei. 
Pe de altă parte, Municipiul Roman și-a propus realizarea unor obiective de 

investiții publice de interes local precum: rețea de canalizare ape uzate menajere 

cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, pentru care indicatorii 
tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 196 din 30.09.2021, reabilitarea 
termică a ambulatoriului de specialitate, obiectiv al cărui deviz general pentru 



 
înlocuire tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă, 
montare termosistem exterior, modernizare instalații interior, reparații locale și 

zugrăveli, hidranți interiori și exteriori a fost aprobat prin HCL nr. 114 din 

20.05.2021, amenajare zonă promenadă, faleză râu Moldova, precum și construire 

locuințe sociale în municipiul Roman str. Islazului, proiect finanțat în baza legii 

locuințelor de către MLPAT și cofinanțat din bugetul local (indicatori tehnico-
economici aprobați prin HCL nr. 248 din 17.12.2020), proiecte a căror valoare 

este de 25.793.798,18 lei din care valoarea propusă a fi finanțată din împrumut 

(lucrările de construcții – montaj și contribuția proprie) este de 12.981.725,50 lei. 
Față de cele de mai sus constatăm că totalul general al finanțării solicitate 

este în valoare de 27.915.501,61 lei.  
Întrucât anexa la HCL nr.128 din 2020 nu mai este de actualitate deoarece 

o parte din proiecte cuprinse în aceasta s-au finalizat în cursul anului 2021 iar pe 
de altă parte au fost semnate contracte de finanțare pentru obiective noi propun 

modificarea listei inițiale cu una actualizată care se pretează nevoilor actuale ale 

Municipiului Roman. 
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 
modificarea HCL nr 128 din 2020 cu privire la 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, precum și a anexei la aceasta.  
  
 Prezentul referat de aprobare va fi transmis Direcției economice, în 
vederea emiterii raportului de specialitate. 
 
 

Initiator,  
Primarul Municipiului Roman, 

  Leonard ACHIRILOAEI 



 

                          

  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. 4601 din 21.01.2022   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.128 din 2020 cu 
privire la 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 
domnul Leonard Achiriloaei, 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 9 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), 
iluminat public. 
 Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru anumite investiții, 
având la data prezentă un număr de nouă contracte de finanțare semnate cu 

autoritatea de management pentru următoarele proiecte: 
1. Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public 

din Municipiul Roman; CodSMIS: 124942 * Conform devizului dupa PT 
valoarea scade la 11.787.019,69; 

2. Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului 

Municipal de Urgență Roman; CodSMIS: 124970; 



 
3. Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" 

(Corp B, Sală de Sport și Corp Ateliere) din Municipiul Roman; CodSMIS: 

122739; 
4. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru 

învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă "Sergiu Celibidache" din 

Municipiul Roman;  CodSMIS: 124150; 
5. Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport - 

Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi 

reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din 

Municipiul Roman; CodSMIS: 124964; 
6. Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii 

Carol I, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul general 
obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman; 

CodSMIS: 124965; 
7. Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru 

populaţia cartierului urban defavorizat "Zona Fabricii", reabilitarea Străzii 

Fabricii şi construire căi de acces la locuinţele sociale în Municipiul 

Roman; CodSMIS: 124968; 
8. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural "Unirea", 

reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul 

Roman; CodSMIS: 124969; 
9. CARE - Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate; 

CodSMIS: 130147. 
Valoarea totală a acestor 9 proiecte se ridică la suma de 146.163.850,35 lei, 

din care fonduri estimate nerambursabile de la Uniunea Europeană în valoare de  

131.230.074,24 lei. Contribuția Municipiului Roman la cheltuielile eligibile și 

neeligibile este estimată potrivit contractelor/ cererilor de finanțare la suma de 

14.933.776,11 lei.  
Pe de altă parte, Municipiul Roman și-a propus realizarea unor obiective de 

investiții publice de interes local precum: rețea de canalizare ape uzate menajere 

cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, pentru care indicatorii 
tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 196 din 30.09.2021, reabilitarea 

termică a ambulatoriului de specialitate, obiectuv al cărui deviz general pentru 

înlocuire tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă, 
montare termosistem exterior, modernizare instalații interior, reparații locale și 

zugrăveli, hidranți interiori și exteriori a fost aprobat prin HCL nr. 114 din 

20.05.2021, amenajare zonă promenadă, faleză râu Moldova,  precum și 

construire locuințe sociale în municipiul Roman str. Islazului, proiect finanțat în 

baza legii locuințelor de către MLPAT și cofinanțat din bugetul local (indicatori 

tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 248 din 17.12.2020), proiecte a căror 

valoare este de 25.793.798,18 lei din care valoarea propusă a fi finanțată din 

împrumut (lucrările de construcții – montaj și contribuția proprie) este de 

12.981.725,50 lei. 
Față de cele de mai sus constatăm că totalul general al finanțării solicitate 

este în valoare de 27.915.501,61 lei.  



 
Întrucât anexa la HCL nr.128 din 2020 nu mai este de actualitate deoarece 

o parte din proiecte cuprinse în aceasta s-au finalizat în cursul anului 2021 iar pe 
de altă parte au fost semnate contracte de finanțare pentru obiective noi propun 

modificarea listei inițiale cu una actualizată care se pretează nevoilor actuale ale 

Municipiului Roman. 
 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 lichidităților financiare, independent de ritmicitatea 
recuperării sumelor aferente cheltuielilor eligibile finanțate din fonduri europene. 
  

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 


