
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU NEAMT 

2614104 

tgnt@primariatgneamt.ro 
 

                                                    
PROIECT 

HOTĂRÂRE 

             privind modificarea anexei nr.1 la HCL 270/21.11.2018  

 

     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, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

     Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi 

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

     Tinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr 288/2009 privind 

Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, 

     Luând act de: 

         Expunerea de motive precum si de raportul de specialitate al Directiei Buget Contabilitate 

inregistrate  ambele cu nr.1999/08.02.2019 

 

 

 



     Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1. – se aproba  modificarea anexei nr.1 la HCL 270/21.11.2018 privind aprobarea 

contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de pâna la 18.586.726,69 lei 

            Art. 2. La data intrarii in vigoare a  prezentei hotarâri se abrogă orice alte hotărări 

contrare. 

            Art. 3. – Se împuternicește(mandatează) primarul Vasilică Harpa, să negocieze și să 

semneze,  în numele și pe seama Orașului Târgu Neamț, contractul de împrumut intern, precum 

și orice alte modificări și completări convenite de către parțile contractante și orice alte acte, 

documente, notificări sau cereri a căror semnare poate devini necesară în legătură cu încheierea 

și punerea în executare a contractului de împrumut intern. 

         Art. 4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează primarul Orașului 

Târgu Neamț. 

         Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului Târgu 

Neamț, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului Târgu Neamț şi prefectului judeţului 

Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în  Monitorul Oficial al Orașului Târgu 

Neamț precum și pe pagina de internet www.primariatarguneamt.ro 

 

           

 

                               PRIMAR ,               
 
                      HARPA VASILICA 
 
 
 
 

                                                                                  Contrasemnează  
                                                                                    Secretar Oraș                    

                                                                                                                                        
                                                                                                      Cons.jr.Sabin Isabela               
                                                                                                                               
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  1 la HCL NR. ........./ .............2019 

 

Destinația creditului 

a) Până la 12.586.726,69 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale (refinanțare 

împrumut intern contract la Banca Comercială Română în baza contractului de credit 

67/223/30.12.2010 și act adițional 2/9.02.2016) 

b) 6.000.000 lei pentru finanțarea următoarelor proiecte de investiții de interes local: 

 

 

Nr. 

crt 
Denumire proiect 

Valoare finanțată din credit 

-lei- 

1 Amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul Târgu 
Neamt 

6.000.000,00 

TOTAL 6.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
Orasul Târgu Neamt 
Directia Buget Contabilitate-Resurse Umane 
Nr.1.999/08.02.2019 
 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
             privind modificarea anexei nr.1 la HCL 270/21.11.2018  

       
Strategia de dezvoltare a Orașului Tîrgu Neamț cuprinde proiecte de investiții de interes 

local care vor conduce la creșterea calității vieții locuitorilor orașului. Realizarea investițiilor 
reprezintă un obiectiv al administrației publice locale.In acest context activitatea financiară și 
managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Directiei Buget Contabilitate-Resurse 
Umane. 
            In urma negocierilor cu CEC BANK pentru refinantarea creditului existent 
12.586.726,69 lei; precum si pentru suplimentarea imprumutului cu suma de 6.000.000 lei 
pentru 2 obiective de investitii respectiv: amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul 
Târgu Neamt si ștrand oras Târgu Neamt aprobate prin HCL 270/21.11.2018 : 
       -va supun spre analiza si aprobare modificarea anexei 1 la hotarare prin inscrierea in anexa 
numai a primului obiectiv care este agreeat de banca finantatoare ,motivat de faptul ca 
amenajarea si modernizarea de parcari sunt generatoare  de venituri la bugetul local. 
 
 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
Ec.Ecaterina Iosub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

             privind modificarea anexei nr.1 la HCL 270/21.11.2018  

 

 
 Văzând Referatul de specialitate nr.16.157 din 15.11.2018 al Directiei Buget Contabilitate-Resurse 

Umnae din cadrul primăriei Orașului Tîrgu Neamț. 

 Consilierii locali ai Orașului Tîrgu Neamț sunt chemați să decidă în cadrul ședinței Consiliului 

Local aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de până la 18.586.726,69 lei destinat 

refinanțării împrumutului intern contractat la Banca Comercială Română și finanțării unor proiecte de 

investiții de interes local. 

 În prezent, Orașul Tîrgu Neamț are în derulare un contract de credit cu Banca Comercială Română, 

care deși a fost încheiat în condiții avantajoase în trecut, în acest moment datorită evoluției recente a pieței 

bancare locale, nu se situează la un nivel optim din punct de vedere al costurilor. 

 Deoarece principalul obiectiv al Orașului Tîrgu Neamț este utilizarea eficientă a fondurilor proprii 

și ținând cont de evoluția dobânzilor de pe piața bancară, se consideră oportună în acest moment 

refinanțarea datoriei publice existente la costuri mai scăzute și majorarea expunerii cu 6.000.000 lei, care să 

permită primăriei economii de fonduri și realocarea acestora pentru implementarea diverselor obiective de 

investiții de interes local. Prin refinanțarea datoriei publice se pot obține economii importante cu impact 

direct asupra bugetului local. 

 Realizarea investițiilor reprezintă un obiectiv al administrației publice locale. În acest context 

activitatea financiară și managementul resurselor ocupă un loc prioritar în atenția Serviciului Financiar-

Contabil. În urma analizei veniturilor și cheltuielilor bugetului local s-a stabilit că veniturile, după 

deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțare. Întrucât un 

obiectiv al Orașului Tîrgu Neamț este utilizarea eficientă a fondurilor proprii și dezvoltarea localității, 

ținând cont de evoluția dobânzilor de pe piața bancară, se consideră oportun in acest moment contractarea 

unui credit care să permită primăriei realizarea proiectelor de investiții. 

 In urma negocierilor cu CEC BANK pentru refinantarea creditului existent 12.586.726,69 
lei; precum si pentru suplimentarea imprumutului cu suma de 6.000.000 lei pentru 2 obiective de 
investitii respectiv: amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul Târgu Neamt si ștrand oras 
Târgu Neamt aprobate prin HCL 270/21.11.2018 s-a convenit modificarea anexei 1 la hotarare prin 
inscrierea in anexa numai a primului obiectiv care este agreeat de banca finantatoare ,motivat de 
faptul ca amenajarea si modernizarea de parcari sunt generatoare  de venituri la bugetul local. 
 
                                                            PRIMAR, 

                                                         Vasilică Harpa 



                                                                      
 
 
 


