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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 83426 din 15.11.2022 
 
 

privind modificarea și completarea 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. 83387 din 15.11.2022 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul 

de specialitate nr. 83480 din 15.11.2022 al Direcției Economice; 
Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.11.2022 al Secretarului 

general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2022 al 
Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. ____ din 
__.11.2022 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. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) 



 

si alin. (4), lit. d), precum și ale 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. (1) Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 128 din 
26.06.2020 modificată prin H.C.L. nr. 77 din 28.04.2022, prin introducerea unei 
noi anexe, conform anexei la prezenta hotărâre. 
  (2) Anexa inițială la H.C.L. nr. 128/2020 se va renumerota ca fiind 

anexa 1, iar anexa prevăzută la art. 1, alin. 1 din prezenta hotărâre se va numerota 

ca fiind anexa 2. 
 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020, așa cum a 

fost modificată prin dispozițiile H.C.L. nr. 77/2022 rămân neschimbate. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Municipiului Roman. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

general al municipiului Roman, în termenul prevăzut de lege, primarului 

municipiului Roman şi prefectului judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariaroman.ro. 

 
INIȚIATOR 

Primarul municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _                          



 

 
 

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 17.11.2022 
(Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020) 

 

 

 

Centralizatorul obiectivelor de investiții publice de interes local, inclusiv ce 

beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 

programe naționale, la care contribuția  proprie eligibilă și cheltuielile 

neeligibile sunt propuse a fi finanțate din împrumutul intern/extern rambursabil 

 

          - lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect și CodSMIS Valoarea 
investiției 

Contribuție 

proprie  
Cheltuieli 
neeligibile  

1. 

Achiziții echipamente medicale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale; 

dezvoltarea laboratoarelor de referință și a 

celor cu capacitate de investigații și analize 

de microbiologie specializate în Spitalul 
Municipal de Urgență Roman  

5.935.635,33 652.919,89 0 

TOTAL 5.935.635,33 652.919,89 0 

Cofinanțare din împrumutul intern/extern 
rambursabil TOTAL 652.919,89 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 83387 din 15.11.2022   
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 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 
 

Având în vedere că în cadrul apelurilor de proiecte - COD APEL:MS-0024 
pilonul V: Sănătate și reziliență constituțională, componenta 12 – Sănătate, 

Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică 

I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 

în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ a apărut 

ghidul beneficiarului, iar Municipiul Roman intenționează să depună un astfel de 

proiect care are o valoare totală de 5.935.635,33 lei din care contribuția proprie 

este de 652.919,89 lei este necesară identificarea sursei de finanțare a acesteia. 
 

Întrucât prin H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 a fost aprobată contractarea 

unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în 
valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei, iar prin HCL 77 din 
28.04.2022 a fost aprobate obiectivele de investiții publice de interes local, 

inclusiv cele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea 

Europeană și programe naționale, la care contribuția  proprie eligibilă și 

cheltuielile neeligibile propuse a fi finanțate din împrumutul intern rambursabil 
în valoare de 27.290.350,99 lei (aproximativ 5.571.506 euro), propun 
introducerea unei noi anexe care să cuprindă valoarea contribuției proprii pentru 
acest obiectiv care să aibă ca sursă de finanțare împrumutul/împrumuturile 
rambursabile externe/interne aprobate prin H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020. 

 

Fac precizarea că acestea sunt investiții în dotarea spitalelor publice cu 
echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței 

medicale, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie 

prin dotarea cu analizoare sau semi-automate de identificare a micro-organismelor 
și de efectuare a antibiogramelor, însoțită de implementarea extinsă și uniformă a 



 

 

standardelor europene de interpretare (EUCAST), vor reduce din vulnerabilitățile 

sistemului de sănătate, prin creșterea calității rezultatelor obținute și vor contribui 

la integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare la nivel 

european. De asemenea, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței 

medicale se urmăresc investiții în spitalele existente în controlul microbiologic al 
aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă, prin instalații 

specifice de aer condiționat, instalații de dezinfectare a personalului medical, 

precum și echipamente de decontaminare a mediului și pentru sterilizare. 
 

Pentru considerentele expuse mai sus și in temeiul prevederilor art. 136, 
alin. (1) si alin. (2) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările si completările ulterioare, supun dezbaterii și 
aprobării Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre privind 
modificarea și completarea 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. 
 Prezentul referat de aprobare va fi transmis Direcției economice, în 

vederea emiterii raportului de specialitate. 
 
 

Inițiator,  
Primarul Municipiului Roman, 

  Leonard ACHIRILOAEI 



 

                          

  MUNICIPIULROMAN 
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Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 83480 din 15.11.2022   
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 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 

 
 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. 
 Având în vedere că în cadrul apelurilor de proiecte -COD APEL:MS-0024 
pilonul V: Sănătate și reziliență constituțională, componenta 12 – Sănătate, Investiția I2 

– Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, investiția specifică I2.4. Echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, în cadrul PLANULUI 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ a apărut ghidul beneficiarului, iar 
Municipiul Roman intenționează să depună un astfel de proiect care are o valoare totală 

de 5.935.635,33 lei din care contribuția proprie este de 652.919,89 lei este necesară 

identificarea sursei de finanțare a acesteia. 
 Întrucât prin H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 a fost aprobată contractarea 

unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare 

de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei, iar prin H.C.L. nr. 77 din 28.04.2022 
a fost aprobate obiectivele de investiții publice de interes local, inclusiv cele care 
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și programe 

naționale, la care contribuția  proprie eligibilă și cheltuielile neeligibile propuse a fi 

finanțate din împrumutul intern rambursabil în valoare de 27.290.350,99 lei 
(aproximativ 5.571.506 euro), propunem introducerea unei noi anexe (anexa nr. 2) care 
să cuprindă valoarea contribuției proprii pentru acest obiectiv care să aibă ca sursă de 



 
finanțare împrumutul/împrumuturile rambursabile externe/interne aprobate prin H.C.L. 
nr. 128 din 26.06.2020. 
 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.” 
- potrivit art. 129, alin (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

“În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ - teritoriale, 

virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de 

titluri de valoare, în numele unităţii administrativ - teritoriale, în condiţiile legii; 
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru 

lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ - teritoriale; 
f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin 

valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să 

contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 
g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi 

conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor 

pentru serviciile furnizate cetăţenilor. ” 
 

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 


