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ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui aviz de principiu ȋn vederea demarãrii procedurii de contractare a unei 

finanțãri rambursabile interne ȋn valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor 
necesare implementãrii unor obiective de interes local 

 
 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ;   
 În temeiul prevederilor: 

- art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. 
c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată; 
- art.61- 62 - 63 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind  datora publica , cu modificările 
ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii; 

 Luând act de: 
a) H.C.L nr.297/03.10.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala, Tema de 

proiectare si Fisa obiectivului si valoarea estimata pentru obiectivul de investitii “Amenajare si 
modernizare parcari-10 parcari in orasul Tg.Neamt, judetul Neamt”; 

b) H.C.L nr.35/27.02.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-
sociala a orasului Tirgu Neamt pentru perioada 2014-2020; 

c) H.C.L nr.234/15.11.2016 privind aprobarea Strategiei energetic a orasului Tirgu 
Neamt pentru perioada 2016-2022; 

d) referatul nr.18919/30.10.2017 inaintat de Serviciul Investitii si Transporturi; 
e) expunerea  prezentata de catre primarul Orasului Tirgu Neamt , in calitatea sa de 

initiator  inregistrat sub nr.21715/11.12.2017; 
f) Raportul Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 21715/11.12.2017. 
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ; 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se acorda un aviz de principiu în vederea demararii procedurii de contractare a unei 
finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, cu o maturitate de pana la 6 ani, o 
perioada de rambursare de maxim 60 luni si o perioada de tragere si gratie (cumulate) de 
maxim 18 luni. 
(2) Dobânda va fie compusa din baza si marja, ROBOR 3M + X%p.a., unde: 

     -Baza este  ROBOR la 3 luni; 
-X%p.a. marja ratei dobânzii este un procent anual solicitat de către banca finanţatoare. 

Art.2. Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru 
realizarea unor obiective de interes local, conform anexei; 
Art.3.  Din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt se va asigura plata integral pentru: 

3.1. plata serviciului anual al datoriei publice locale; 



 

2 
 

3.2. plata oricăror impozite si taxe aferente; 
3.3. alte cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile mentionate la art. 1.; 

Art.4. (1) Pe intreaga 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) hotararea comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, precum si orice modificari 
si/sau completari ale acesteia; 

b) valoarea finantarii contractate in valuta de contract; 
c) gradul de indatorare a Orasului Tirgu Neamt; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de garantiei si a 

perioadei de rambursare a finantarii rambursabile; 
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente liniei de credit; 
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila. 
(2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizeaza in prima decada a fiecarui trimestru pentru 

trimestrul expirat, sub sanctiunile prevazute de lege. 
Art.5. (1) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Orasului Tirgu 
Neamt.Cuantumul veniturilor cu care Orasul Tirgu Neamt va garanta anual, va fi egal cu 
obligatiile de plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, 
aferent anului respectiv. 

(2)Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului 
Romaniei si acesta va fi platit din bugetul local sau/si imprumuturi pentru refinantarea datoriei 
publice. 
Art.6. Primarul prin departamentele implicate , respectiv Directia Buget Contabilitate, resurse 
umane si dezvoltare locala , Serviciul Juridic si Serviciul Investitii din cadrul U.A.T.O Tirgu 
Neamt, vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari. 
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Tirgu Neamt, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Tirgu Neamt şi Prefectului Judeţului Neamt şi 
se aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si prin afisare. 
 
Nr._358__ 
din  22.12.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                          Secretar oraş 
                                                                         Cons.jur. }u]u Ion 

 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:            18 
Pentru:               18 
Împotrivă: 
Abtineri:                                                                                                                                                                  
 
 
   
 
 


