
      
   

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL  

 ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ 
2614104 

 
PROIECT 

 

 

 

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

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului 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;  

În conformitate cu prevederile art.129, alin (2) lit.”a” și ”d”, alin.(3) lit”d”, alin. (7) lit.”s” 

art.139 alin.(3) lit.”h” art. 92 alin. (1) alin.(2) lit”b”, ale art. 196 lit (a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

ţinând seama de prevederile: 

• art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

• art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,  

• art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

Luând act de: 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală   

Data depunere avize/rapoarte:                   /  

     Primar,                                      Secretar general, 

Harpa Vasilică                                jr. Sabin Isabela 

 

HOTĂRÂREA 
nr. ……..… din ….... ……………………………… 2020. 

privind modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat contractarea unei 

finantari rambursabile interne in valoare de 6,000,000 lei 



a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 9823/30.07.2020; 

b) raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat sub nr. 9821/30.07.2020; 

c)  precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,  

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor 

publice de interes local, a căror documentaţii tehnico-economice  au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.297/30.03.2017 privind aprobarea fazelor Nota 

conceptuala,tema de proiectare,fisa obiectivului si valoare estimata pentru obiectivul de 

investitii „Amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul Târgu Neamț , Hotărârea 

Consiliului Local nr. 91/28.03.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii „Modernizare si 

reabilitare zona Parc Cetate, str.1 Decembrie 1918(inclusiv strand), Orasul Tirgu Neamt si 

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/17.03.2020 privind aprobarea obiectivului de investitii 

„Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1”, prevăzute în anexă la prezenta.  

               

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ 

                                    adoptă prezenta hotărâre.  

 

          Art.1. Se aproba modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat 

contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei; 

Art.2. Celelalte articole la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat contractarea unei 

finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei raman neschimbate; 

Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Orașului 

Târgu Neamț si compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

         Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului, în termenul 

prevăzut de lege, primarului Orașului şi Prefectului Judeţului Neamț şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Orașului Târgu Neamț, precum şi pe pagina de 

internet wwwprimariatarguneamt.ro.  

 

                    Inițiator,                                                                                              Avizează, 

                     Primar,                                                                                         Secretar general, 

               Harpa Vasilică                                                                                   jr. Sabin Isabela 



                                                 Anexa la HCL nr……….. / …... 07.2020 

 

Destinația creditului 

a) 6.000.000 lei pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții de interes local 

 

Nr. 

crt 
Denumire obiectiv investitie 

Valoare finanțată din 

credit 

-lei- 

1. Amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul 
Târgu Neamț 

1.910.000,00 

2. Reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 
Decembrie 1918 (inclusiv zona strand) 

2.455.128,00 

3. Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1 1.634.872,00 

TOTAL 6.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orasul Târgu Neamt 
Directia Buget Contabilitate,RU si dezvoltare locala/ Serviciul Investii 
Nr.9821/30.07.2020 

APROB, 
            Primar,                                            

Vasilică Harpa 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 

             privind modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat contractarea unei 

finantari rambursabile interne in valoare de 6,000,000 lei 

       

         Strategia de dezvoltare a Orașului Târgu 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 ,managementul resurselor si dezvoltarea locala prin 

implementarea de investii, ocupă un loc prioritar în atenția Directiei Buget Contabilitate,RU si 

dezvoltare locala si Serviciul Investitii din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

In urma procedurii de negociere  pentru refinantarea creditului de 12.586.726,69 lei, precum si 

pentru suplimentarea imprumutului cu suma de 6.000.000 lei , BCR SA Romania a prezentat o oferta 

agreata de comisia de analiza din cadrul autoritatii locale, astfel incheindu-se contractul de credit bancar 

nr.67/223/30.12.2010 cu actul aditional 2/09.02.2016, precum si contractul nr.20190520052/ 

84/21.05.2019. 

Obiectivele de investitii finantate din suma de 6.000.000 lei, conform anexei la HCL 

97/28.03.2019  prin care s-a aprobat contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 

6.000.000 lei, au fost : 

         - amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul Târgu Neamt   

         - reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 Decembrie 1918(inclusiv zona strand) 

In urma procedurilor de achizitie pentru cele doua obiective de investitii s-au aprobat 

angajamente legale, dar 

prin adresa nr.9778/29.07.2020 s-a solicitat agentului economic care are angajametul legal 

nr.194/26.10.2018 pentru  obiectivul de investii „Amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul 

Târgu Neamt”, rezilierea, cu obligatia finalizarii lucrarilor in desfasurare in maxim 60 zile de la data 

inregistrarii adresei: 

• Parcare nr.3- Zona Apa Serv-Posta  



• Parcare nr.6-Zona Arianis-Lidl 

• Parcare nr.8-Zona Judecatorie 

Ca raspuns la adresa inaintata de institutia noastra am primit acordul de reziliere a contractului 

(mai sus mentionat) prin adresa nr.219/29.07.2020 - nr.9820/30.07.2020, conform cerintelor autoritatii 

contractante (U.A.T.O.Targu Neamt). 

Avand in vedere cele mentionate  va supunem spre analiza si aprobare, modificarea anexei 1 la 

hotararea nr. HCL 97/28.03.2019,  sub urmatoarea forma: 

Nr. 

crt 
Denumire obiectiv investitie 

Valoare 

finanțată din 

credit 

-initial- 

-lei- 

Valoare 

finanțată din 

credit 

-realocata- 

-lei- 

1. Amenajare si modernizare parcari-10 locatii in orasul 
Târgu Neamț: 

3.544.872,00 1.910.000,00 

2. Reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 
Decembrie 1918 (inclusiv zona strand) 

2.455.128,00 2.455.128,00 

3. Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1 0 1.634.872,00 

TOTAL 6.000.000,00 6.000.000,00 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/17.03.2020 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investitii „Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1”. 

 

Director executiv,                                                       Sef Serviciu, 

Ec.Ecaterina Iosub                     ing.Durbaca Sorin



Orasul Târgu Neamt 

Nr.9823/30.07.2020 

REFERAT DE APROBARE 

             privind modificarea anexei la HCL 97/28.03.2019 prin care s-a aprobat contractarii unei 

finantari rambursabile interne in valoare de 6,000,000 lei 

 

 Văzând referatul de specialitate nr.9821/30.07.2020,  intocmit in comun  de Directia Buget 

Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Investitii, din cadrul primăriei Orașului Târgu 

Neamț. 

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

Consiliului Local aprobarea modificarii anexei 1 la hotararea nr. HCL 97/28.03.2019,  sub 

urmatoarea forma: 

Nr. crt Denumire obiectiv investitie 

Valoare  

finanțată din 

credit 

-initial- 

-lei- 

Valoare  

finanțată din 

credit 

-realocata- 

-lei- 

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

Neamț: 

3.544.872,00 1.910.000,00 

2. Reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 

Decembrie 1918 (inclusiv zona strand) 

2.455.128,00 2.455.128,00 

3. Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1 0 1.634.872,00 

TOTAL 6.000.000,00 6.000.000,00 

 

 

                                                                 PRIMAR, 

     Vasilică Harpa 


