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PROIECT 
HOTARARE 
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Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
In temeiul prevederilor art. 46 alin. (1) si lt. (b), precum si ale art. 120 alin. (1) lit. (b) din 

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Avand in vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare, 
coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 
privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale; 
 Tinand seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, coroborate cu cele ale art. 3 
alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificarile ulterioare, 
 Luand in 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, 
 Tinand seama de prevederile art. 942 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la 
contracte sau conventii, 
 Luand act de expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt, in calitatea sa de 
initiator, inregistrata sub nr. 6.069/19.02.2007, de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 6.069/19.02.2007, precum si de 
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local, 
 Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor 
publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, a caror documentatie tehnico-
economica nota de fundamentare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr……../2007, 
privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 5.000.000 lei 
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1 – Se aproba contractarea unui imprumut intern in  valoare de 5.000.000 lei, cu o 
maturitate de 20 ani. 

Art. 2 – Contractarea imprumutului prevazut la art. 1 se face pentru realizarea 
investitiilor publice de interes local, prevazute in anexa la prezenta. 

Art. 3 – Din bugetul local al Primariei 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 la finantarea din imprumutul mentionat la art. 1 
Art. 4 – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului 

Tirgu Neamt. 
Art. 5 – Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului orasului Tirgu 

Neamt, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Tirgu Neamt si Prefectului Judetului 
Neamt si se aduce la cunostinta publica prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, precum 
si pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                      APROB 
Biroul Investitii                                                                             SECRETAR, 
Nr. 6.069 din: 19.02.2007                                                    jr.  LAURA HRISTEA 

 
 

RAPORT SPECIALITATE 
 
 
 

privind aprobarea contractarii unui imprumut intern 
 in valoare de 5.000.000 lei 

  
In temeiul art. 46 alin. (1) si (2) lit. B, precum si ale art. 120 alin. (1) lit. (b) 

din Legea Administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si 
completarile ulterioare, avand in vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu 
modificarile ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice. 

Cap. IV, Art. 61 din Legea 273/2006 Aprobarea imprumuturilor 
Consiliile locale si judetene pot aproba contractarea sau garantarea de 

imprumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de 
investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice 
locale. 
   Avand in vedere necesitatea realizarii unor investitii importante pentru orasul 
Tirgu Neamt, este necesara contractarea unui imprumut pe o perioada de timp 
lunga, astfel incat plata ratelor si a dobanzilor sa nu afecteze semnificativ bugetul 
local. 
   Aceste investitii sunt strict necesare in situatia producerii unor dezastre si 
calamitati, pentru a asigura o curatenie mai buna a orasului. 
   Astfel, pentru anul 2007, suma necesara pentru inceperea derularii 
investitiilor este de 5.000.000 lei , conform tabelului anexat. 

 
  

 
 
 

BIROUL INVESTITII, 

ing. COJOCARIU DANIELA 

 

 

 

 

 



 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt  
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Nr. 6.069 din: 19.02.2007           

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea contractarii unui imprumut intern 
 in valoare de 5.000.000 lei 

 
 

 

  Avand in vedere necesitatea realizarii unor investitii importante pentru 
orasul Tirgu Neamt, este necesara contractarea unui imprumut pe o perioada de 
timp lunga, astfel incat plata ratelor si a dobanzilor sa nu afecteze semnificativ 
bugetul local. 
  Aceste investitii sunt strict necesare in situatia producerii unor 
dezastre si calamitati, pentru a asigura o curatenie mai buna a orasului. 
  Astfel, pentru anul 2007, suma necesara pentru inceperea derularii 
investitiilor este de 5.000.000 lei , conform tabelului anexat. 
  Fata de cele prezentate va rugam sa analizati si sa dispuneti.  
 
 
 
 

 
PRIMAR, 

DECEBAL ARNAUTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

LISTA INVESTITIILOR CE SE VOR REALIZA DIN CREDITE 
BANCARE INTERNE 

 
Valorile nu includ TVA 

Denumirea obiectivului Credite bancare interne 
1 2 

TOTAL 5.000.000 RON 
Autocamion 28 tone 263.000 RON 

Buldoexcavator 384.500 RON 
Buldozer cu senile  1.011.500 RON 

Trailler 505.800 RON 
Vidanja de 4 tone, 2,60 m 182.100 RON 
Masina de maturat strazile 141.600 RON 
Masina de stropit strazile 113.300 RON 

Incarcator frontal 2-2,5 mc 485.500 RON 
Masina de compactat gunoi 12 mc 283.200 RON 

Modernizare parcari 1.029.500 RON 
Modernizare trotuare cu pavele 600.000 RON 

 


