
                 AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL AL                                               

                                                                     MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

     

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020 referitoare la aprobarea 

demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în 

vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște, 

conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru realizarea proiectului 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor 

rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563 

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii mai 

2021, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16635/20.05.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16636/20.05.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,  adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare   

▪ Prevederile art. 63 alin. (43) din Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Prevederile Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019 încheiat de Municipiul 

Târgoviște cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru 

realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea 

clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563; 

▪ Prevederile H.C.L. nr. 127/30.04.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de 

contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce 

revine Municipiului Târgoviște, conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 

încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru 

realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea 

clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște – Pachet 1.2” – cod proiect 121563; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2)  lit. b) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art. 139 alin. (3) lit. b) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 

alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Articolul 1 al H.C.L. nr. 127/30.04.2020 se modifică după cum 

urmează: 

„Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil 

în vederea finanţării contribuţiei proprii ce revine Municipiului Târgovişte 

conform Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019, încheiat de Municipiul 

Târgovişte cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi administraţiei 

pentru realizarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, 

Cod proiect 121563, în următoarele condiţii: 

- Valoarea finanţării rambursabile: 5.226.000 lei; 

- Perioada de tragere: până la data de 31.01.2022; 

- Perioada de rambursare: 60 de luni începând cu luna ianuarie 2023.” 
Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului 

Târgoviște, Direcţia Economică şi Secretarul General al Municipiului Târgoviște 

pentru comunicare.  

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

          Red. M.L.U. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  21 mai 2021 

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5   

 

 

 

 



Nr. 16.635/20.05.2021 
                                                                                                                              APROBAT  
                                                                                                          Primarul Municipiului Târgoviște 

                                                                                                 jr. Daniel Cristian STAN 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020  
 

privind demararea procedurii de contractare a unei finanțări rambursabile în 
vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște 

conform contractului de finanțare semnat în vederea realizării „Eficientizarea 
energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 

Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563 
 

 
 

Având în vedere necesitatea asigurării fondurilor pentru contribuţia proprie ce revine 

municipalităţii în baza Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019 pentru finanțarea 

obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563 şi modificările 

apărute în evoluţia derulării proiectului de investiţii mai sus-menţionat, propun modificarea 

H.C.L. nr. 127/30.04.2021 privind aprobarea demarării procedurii de contractare a unei 

finanțări rambursabile conform dispoziţiilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 
 
 
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ  
DIRECTOR EXECUTIV 
Ec. Silviana MARIN 

 
 
 
 
 



Nr. 16.636/20.05.2021         
 APROBAT PRIMAR 

jr. Daniel Cristian STAN 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea H.C.L. nr. 127/30.04.2020  
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a împrumut 

rambursabil în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului 
Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 5043/2019 încheiat cu 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru proiectului 
„Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 

rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563 
 
 

 
În data de 24.12.2019, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei și 

Municipiul Târgoviște au semnat contractul de finanțare pentru finanțarea obiectivului de 
investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 
Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563 

 
În vederea finanţării contribuţiei propriei ce revine Municipiului Târgovişte în 

conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019, Municipiul 
Târgovişte a demarat, în repetate rânduri, procedurile de contractare a unui împrumut 
rambursabil, în urma cărora nicio instituţie de credit nu şi-a manifestat interesul cu privire 
la depunerea ofertelor. 

Întrucât pe parcursul anului 2020, nu s-au finalizat niciuna din procedurile de 
contractare şi ţinând cont de modificările apărute în evoluţia derulării proiectului de 
investiţii mai sus-menţionat, propunem modificarea prevederilor art. 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 127 din data de 30.04.2020 privind aprobarea demarării procedurilor 
de contractare a unei finanțări rambursabile în vederea finanțării contribuției proprii ce 
revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare semnat în vederea 
realizării proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 
rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – Pachet I.2”, Cod proiect 121563, după cum urmează: 

„Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil 
în vederea finanţării contribuţiei proprii ce revine Municipiului Târgovişte conform 
Contractului de finanțare nr. 5043/24.12.2019, încheiat de Municipiul Târgovişte cu Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi administraţiei pentru realizarea proiectului „Eficientizarea 
energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din Municipiul Târgovişte – 
Pachet I.2”, Cod proiect 121563, în următoarele condiţii: 

- Valoarea finanţării rambursabile: 5.226.000 lei; 
- Perioada de tragere: până la data de 31.01.2022; 
- Perioada de rambursare: 60 de luni începând cu luna ianuarie 2023.” 

 



Menționăm faptul că datoria publică a Municipiului Târgoviște este la un prag de 7,19 
%  dintr-un maxim prevăzut de lege de 30%, în procentul de 7,19 % fiind incluse toate 
creditele derulate de municipalitate, respectiv creditele contractate pentru finanțarea 
proiectelor cu finanțare nerambursabila (Complex turistic de natație, Reabilitarea drumului 
de centura, modernizarea Școlii Matei Basarab, a Școlii Mihai Viteazul, precum și creditele ce 
urmează a fi contractate pentru proiectele ce au ca obiectiv modernizarea Grădiniței Rază de 
Soare, eficientizarea energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din 
Municipiul Târgovişte pachetul I.1 şi pachetul I.2). 

 
Legea finanțelor publice nr. 273/2006, art. 63, alin 43  menționează că Totalul 

datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente 
împrumuturilor contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale pentru asigurarea refinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de 
fonduri externe nerambursabile de preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană, nu 
se ia în considerare la determinarea încadrării în limita de 30%. În aceasta situație gradul de 
îndatorare fiind de 3,51%, prezentat în anexa nr. 3. 

 
Atașăm prezentului raport: 

- Simularea costului pentru un credit de 5.226.000 lei (anexa nr. 1); 
- Situația privind serviciul datoriei publice locale la data de 20.05.2020  (anexa nr. 2), 
include şi proiectele cu finanţare externă nermabursabilă ce urmează a fi contractate; 
- Situația gradului de îndatorare în varianta prevăzută de  art. 63 , alin 43 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale (anexa nr. 3); 
-  Situația gradului de îndatorare în varianta includerii în gradul de îndatorare a tuturor 
creditelor contractate şi a creditelor propuse pentru contractare pentru  proiectele cu 
finanţare externă nermabursabilă (anexa nr. 4).   

 
 

 
 
 

            DIRECTOR EXECUTIV,                                                             BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC, 
                  ec. Silviana MARIN                                                                           jr. Elena EPURESCU 
 
 
 

   DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,                                                  
          ec. Anca VRÎNCEANU 


