
                                                                ROMANIA                                                
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALA AL 
ORAS ULUI TIRGU NEAMT 

2614104 
PROIECT                   HOTARARE 

privind aprobarea contractarii si garantarii unei f inantari rambursabile interne  
in valoare de  16.059.717 RON 

 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 
alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
 având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind 
datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 
Legea nr. 273/2006 pri vind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si cu cele ale Hotarârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si 
functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la S trasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
 tinând seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau conventii, 
luând act de: 
 a)referatul de aprobare prezentat de catre primarul Orasului Tirgu Neamt, în 
calitatea sa de initiator, înregistrat sub nr. 6119/20.03.2015; 
 b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr. 6119/20.03.2015; 
 c)raportul comisiei de specialitate a consiliului local, 
 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local si refinantarea datoriei publice locale, a caror documentatie tehnico-
economica si nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotarârea Consiliului Local , 
prevazuta în anexa la prezenta, 
 Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt,  adopta prezenta hotarâre. 
 
Art. 1 
 Se aproba contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne în valoare 
de 16.059.717 RON, cu o maturitate de 14 ani si 9 luni. 
 
Art. 2 
 Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru 
refinantarea datoriei publice locale, astfel: 

1. refinantarea liniei de finantare pentru proiecte de investitii , in suma de 3.568.825,93 euro, 
echivalentul a 16.059.717 RON, obtinut prin contract de credit nr.SJ-CC 
67/223/30.12.2010; 

 
 



Art. 3 
 Din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt se asigura integral plata: 
  a)serviciului anual al datoriei publice locale; 
  b)oricaror impozite si taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de 
interes local; 
  c)alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1. 
Art. 4 
 (1)Pe întreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de 
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a Orasului Tirgu Neamt, urmatoarele 
date: 
 a)hotarârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si orice 
modificari si completari ale acesteia; 
 b)valoarea finantarii rambursabile contractate în valuta de contract; 
 c)gradul de îndatorare a Orasului Tirgu Neamt; 
 d)durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie si a 
perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; 
 e)dobânzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile; 
 f)platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 
 (2)Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza în prima decada a fiecarui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 
Art. 5 
 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza primarul Orasului 
Tirgu Neamt. 
Art. 6 
 Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului Orasului Tirgu Neamt, 
în termenul prevazut de lege, primarului Orasului Tirgu Neamt si prefectului judetului 
Neamt si se aduce la cunostinta publica pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si 
alte mijloace de afisare. 
 
 
       Initiator,               Avizat legalitate, 
         Primar,       Secretar oraş 
     Harpa Vasilicã          Jr.Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria Tirgu Neamt        

Nr.6119 din 20.03.2015      

     Expunere de motive  

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei f inantari rambursabile 
interne in valoare de 16.059.717 RON 

  
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1)  
lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1)  lit. b), alin. (3), (5)  si (6) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 
 având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  64/2007 privind 
datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
cu cele ale Hotarârii Guvernului nr.  9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea 
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
 tinând seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte 
sau conventii, 

Avand in vedere  
 adresa  nr.87/02.04.2014 initiata de U.A.T.O Tirgu Neamt catre BCR ; 
 H.C.L nr.16/31.01.2014 prin care s-a aprobat demararea procedurii de achizitie in  

vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru o 
refinantare in valoare de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON; 

 Adresa nr.2962/12.02.2015 primita de la BCR, inregistrata la institutia noastra , la 
Directia Buget Contabilitate cu numarul 29/13.02.2015; 

 avand in vedere HCL nr.44/27.02.2015 prin care s-au aprobat conditiile planului de 
rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt; 

 raspunsul primit de la M inisterul Finantelor la adresa nr.3916/24.02.2015, 
innaintata de institutia noastra , in vederea obtinerii avizului de la Comisia de 
autorizare a imprumuturilor locale; 

 
 Supun spre aprobare : 
 

 refinantarea liniei de finantare pentru proiecte de investitii , in suma de 3.568.825,93 euro, 

echivalentul a 16.059.717 RON, obtinut prin contract de credit nr.SJ-CC 67/223/30.12.2010( la un 

curs de 4,5 lei/euro); 

 
 restructurarea datoriei publice in suma de 16.059.717 RON, conform actului aditional la 
contractul de credit nr.SJ-CC 67/223/30.12.2010, pentru o perioada de 14 ani si 9 luni. 

 
Initiator, 
Primar, 

Harpa Vasilicã 



Primaria Tirgu Neamt             Avizat, 
Directia Financiar Contabilitate       Primar, 
Nr.6119 din 20.03.2015         HARPA Vasilicã 
 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile 
interne in valoare de 16.059.717 RON 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1)  

lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1)  lit. b), alin. (3), (5)  si (6) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, 

 având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.  64/2007 privind 

datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 

cu cele ale Hotarârii Guvernului nr.  9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, 

 tinând seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau conventii, 
Avand in vedere  

 adresa  nr.87/02.04.2014 initiata de U.A.T.O Tirgu Neamt catre BCR ; 

 H.C.L nr.16/31.01.2014 prin care s-a aprobat demararea procedurii de achizitie in  

vederea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne pentru o 

refinantare in valoare de 4.480.334,14 euro si conversia acestuia in RON; 

 adresa nr.2962/12.02.2015 primita de la BCR, inregistrata la institutia noastra , la 

Directia Buget Contabilitate cu numarul 29/13.02.2015; 

 avand in vedere HCL nr.44/27.02.2015 prin care s-au aprobat conditiile planului de 

rambursare a creditului contractat la BCR de Orasul Tirgu Neamt, in urma 

negocierii cu Banca Comerciala Romana; 



 raspunsul primit de la M inisterul Finantelor la adresa nr.3916/24.02.2015, 

innaintata de institutia noastra , in vederea obtinerii avizului de la Comisia de 

autorizare a imprumuturilor locale; 

 Supun spre aprobare : 

 refinantarea liniei de finantare pentru proiecte de investitii , in suma de 3.568.825,93 euro, 
echivalentul a 16.059.717 RON, obtinut prin contract de credit nr.SJ-CC 67/223/30.12.2010 ( la un 

curs de 4,5 lei/euro); 

 restructurarea datoriei publice in suma de 16.059.717 RON, conform actului aditional la 
contractul de credit nr.SJ-CC 67/223/30.12.2010, pentru o perioada de 14 ani si 9 luni. 

in forma prezentata de Banca Comerciala Romana in draftul de acte aditionale la contract de credit 

nr.SJ-CC 67/223/30.12.2010 

 
 

 
 

Director executiv,    Biroul Buget-Prognoze, Financiar-Contabilitate 
Ec.Iosub Ecaterina     ec.Tanasa Carmen 

 


