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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea contractarii l?i garantarii unei finantari rambursabile interne
In valoare de 8.500.000 lei

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) l?i alin. ( 4), lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin.
(1), lit. c) l?i alin. (4), lit. c), precum l?i ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) l?i (6) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile l?i completarile ulterioare;
Avand In vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publica, cu modificarile l?i completarile ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum l?i cu
cele ale Hotararii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta l?i functionarea Comisiei
de autorizare a lmprumuturilor locale, cu modificarile l?i completarile ulterioare;
Tinand seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile l?i completarile
ulterioare;
Luand In considerare prevederile art. 9, pet. 8 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 19911997;
Tinand cont de prevederile art. 1166 l?i urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte
sau conventii;
Luand act de:
a) Expunerea de motive a Primarului municipiului Moinel?ti In calitate de initiator,
lnregistrata sub nr. 3488/15.02.2012;
b) raportul Serviciului Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
i'nregistrat sub nr. 3487/15.02.2012;
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moine~ti;
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea proiectelor cu
finantare nerambursabila din fond uri europene pe anul 20 12,

Consiliul Local al Municipiului Moinesti adopta prezenta hotarare:

ART. 1- Se aproba contractarea l?i garantarea unei finantari rambursabile interne In valoare
de 8.500.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani.

ART. 2- Contractarea l?i garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru
realizarea investitiilor publice de interes local prevazute in anexa nr. 1la prezenta.
ART. 3- Din bugetullocal al municipiului Moine~ti se asigura integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricaror impozite ~i taxe aferente realizarii obiectivelor de investitii de interes
local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finantarii ran1bursabile mentionate la art. 1.
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ART. 4- (1) Pe lntreaga durata a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de
credite are obligatia sa publice pe pagina de internet a municipiului Moine~ti www.moinestLro
urmatoarele date:
a) hotararea Comisiei de autorizare a lmprumuturilor locale, precum ~i orice modificari
~i/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate/garantate In valuta de contract;
c) gradul de lndatorare a municipiului Moine~ti;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de gratie ~i a perioadei
de rambursare a finantarii rambursabile;
e) dobanzile, comisioanele ~i orice costuri aferente fiecarei finantari rambursabile,
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- Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotan1ri se J:nsarcineaza Primarul municipiului
Moine~ti ~i Directia economica.
ART. 6- Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului municipiului Moine~ti,
In termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Moine~ti, Directiei economice, Institutiei
Prefectului Judetului Bacau ~i se aduce la cuno~tinta publica prin publicarea pe pagina de internet
www.moinesti.ro.

INITIATOR,
PRIMAR,
ING. VIOREL ILIE
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AVIZAT PT. LEGALITATE:
SECRETAR,
JR. CATANA NECULAI

UNITATEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA
MUNICIPIUL MOINE~TI
Str. V. Alecsandri 14, Moine~ti, Jud. Bacau, cod 605400
Tel: 0234363680; 0740162602;0733959400; Fax: 0234365428
ail:

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 8. 500.000 lei
Unitatea Administrativ Teritoriala Moinesti realizeaza investitii de interes public
prin alocare de sume in bugetul local de dezvoltare pentru anul 2012. In bugetul de
venituri si cheltuieli al Municipiului Moinesti, au fost aprobate prin HCL nr.
19/31.01.2012, sume necesare finalizarii unor lucrari de investitii incepute in anii
anteriori, dar si sume necesare inceperii unor lucrari noi. In sectiunea de dezvoltare a
bugetului local pentru anu1 2012 au fost cuprinse sumele reprezentand contributia
proprie (2%) si cheltuieli neeligibile ce vor fi sustinute din fond uri proprii pentnl
implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. Pentnl ca
proiectele finantate din fonduri nerambursabile sa poata fi implementate la termenele
impuse de contractele de finantare semnate, este necesara asigurarea pennanenta de
disponibilitati banesti, sume pe care Unitatea Administrativ Teritoriala Moinesti nu le
poate pune la dispozitie din fonduri proprii. In derularea acestor proiecte, Unitatea
Administrativ Teritoriala Moinesti trebuie sa efectueze decontarea cheltuielilor, la
tennenele contractuale, apoi sa solicite autoritatii finantatoare sumele aferente
cofinantarii din Bugetul de Stat, fondurile europene, precum si TVA aferent cheltuielilor
eligibile. Aceste solicitari se fac in baza unor cereri de rambursare, care se depun potrivit
unor grafice, insotite de copii dupa documentele care atesta plata cheltuielilor. Din cele
prezentate anterior, rezulta ca, intre momentul platii si momentul in care se incaseaza
finantarea nerambursabila, este un term en de cateva luni (aproximativ 90 zile)
Se impune gasirea unor surse noi de finantare, astfel incat proiectele din fonduri
nerambursabile sa poata fi implementate conform prevederilor contractelor de finantare.
Au fost depuse mai multe documentatii in vederea atragerii de fonduri exteme
nerambursabile dintre acestea fiind deja semnate contracte de finantare pentru un numar
de 6 proiecte, celelalte fiind in diferite faze ale etapei de evaluare si selectie. Finalizarea
acestor proiecte este de maxima importanta pentru o dezvoltare durabila a municipiului
Moinesti.
Valoarea totala a proiectelor finantate din fonduri nerambursabile este de
27.887.579 lei.
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Implementarea acestor proiecte a inceput din anul 2011, unele dintre ele unnand a
fi finalizate in anul bugetar 2012, altele in anul2013.
-leiNR
CRT
1.

2.

3.
4.

5.
6.

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII
MODERNIZAREA SI AMENAJAREA
P ARCULUI BAI IN MUNICIPIUL
MOINESTI
REUTILIZARE CLADIRE IN SCOPUL
TRANSFORMARII SALE IN CENTRU
SOCIAL IN MUNICIPIUL MOINESTI
REABILIT ARE INFRASTRUCTURA DE
STRAZI IN MUNICIPIUL MOINESTI
CRESTEREA SIGURANTEI SI
PREVENIREA CRIMINALIT ATII IN ZONA
DE ACTIUNE A MUN. MOINESTI
PROMOVAREA POTENTIALULUI
TURISTIC IN MUNICIPIUL MOINESTI
CRESTEREA EFICIENTEI
ORGANIZATIONALE A UAT MUN
MOINESTI
TOTAL

VALOARE
PROIECT
3.940.003

VALOARE
CREDIT
1.800.000

TERMEN
FINALIZARE
OCT 2012

3.354.225

1.500.000

SEPT 2013

17.142.866

3.200.000

APR2013

1.785.574

1.200.000

IULIE 2012

1.038.439

500.000

AUGUST2013

626.472

300.000

AUGUST 2012

27.887.579

8.500.000

Potrivit Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile s1
completarile ulterioare, consiliile locale pot aproba contractarea sau garantarea de
imprumuturi interne sau externe pe tennen scurt, mediu si lung pentru realizarea de
investitii publice de interes local.
Imprumuturile contractate de unitatile administrativ teritoriale pentru asigurarea
prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe
nerambursabile sunt exceptate de la incadrarea in gradul de indatorare de 30% potrivit
art. 63, alin. 51 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale completata de
OUG nr. 63/2010. Suma de 8.500.000 lei pentru care Consiliul Local Moinesti solicita
contractarea si garantarea finantarii rambursabile va fi recuperata in totalitate din fonduri
externe si de la Bugetul de Stat, incadrandu-se in exceptia prevazuta de articolul
mentionat anterior, scopul imprumutului fiind excluziv pentru proiecte finantate din
fonduri externe nerambursabile.
In confonnitate cu art. 61, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, contractarea si garantarea imprumuturilor se face cu avizul Comisiei de
autorizare a imprumuturilor locale. Avizul se acorda in baza documentatiei ce va fi
depusa la Ministerul Finantelor Publice, conform HG 9/2007 privind constituirea,
componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale.
Pentru realizarea proiectelor de investitii finantate din fonduri exetrne
nerambursabile din Municipiul Moinesti si pentru asigurarea unei utilizari eficiente a
resurselor financiare se propune initierea procedurilor privind contractarea unei finantari
rambursabile.

Fata de cele prezentate se propune aprobarea contractarii si garantarii unei
finantari rambursabile in valoare de 8.500.000 lei, pe o perioada de maxim 3 ani pentn1
realizarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila in Municipiul Moinesti.
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. GHEORGHE CHIREA
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MUNICIPIUL
MOINE$TI

UNITA TEA ADMINISTRA TIV TERITORIALA
MUNICIPIUL MOINE$TI
. V. Alecsandri 14, Moine§ti, Jud. Bacau, cod 605400
0234363680; 0740162602;0733959400; Fax: 0234365428
e-mail:
moinest@

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII (PROIECTE FINANTATE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE) CE URMEAZA A FI SUSTINUTE
DIN CREDITUL BANCAR IN VALOARE DE 8.500.000 LEI
Nr.
crt.
1.1
1.2

1.3
1.4

2.
".:>.

DENUMIRE PROIECT

SUMA

"Modernizarea si amenajarea Parcului Bai in municipiul Moinesti"
Cod SMIS: 6956
"Reutilizare cladire in scopul transformarii sale in
centru social m
municipiul Moinesti"
Cod SMIS: 6957
"Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti"
Cod SMIS: 6955
"Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a
municipiului Moinesti prin achizitionarea de echipamente specifice si
amenaj area unui centru de supraveghere"
Cod SMIS: 6950
"Promovarea potentialului turistic al municipiului Moinesti"
Cod SMIS: 21138

1.800.000

,Cresterea eficientei organizationale a Unitatii Administrativ Teritoriale municipiul Moinesti pnn implementarea unm program integrat de
instruire, de practica in management si de gestiune a formarii resurselor
umane"

1.500.000

3.200.000
1.200.000

500.000
300.000

Codul SMIS: 19888
8.500.000

TOTAL

PRIMAR,
(
lNG. VIOREL T L : J
\

DIRECTOR EXECUTIV
{ EC. GHEORGHE CHIREA
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotan1re privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de 8.500.000 lei, pentru realizarea proiectelor finantate
din fonduri exteme nerambursabile
Unitatea Administrativ-Teritoriala Moinesti are ca obiectiv realizarea unor
obiective de investitii de interes local. In acest sens au fost identificate principalele
obiective de investitii (proiecte cu finantare din fond uri externe nerambursabile)
necesare a fi executate pentn1 realizarea dezideratului principal - dezvoltarea durabila a
Municipiului Moinesti.
Au fost depuse, acceptate si semnate contracte pentru 6 proiecte finantate din
fonduri externe nerambursabile. Pentn1 realizarea acestora sunt necesare alocari
financiare pentru asigurarea platilor aferente acestor proiecte.
1. Plan Integrat de Dezvoltare Urbana, cu urmatoarele proiecte individuate:
• Modernizarea si amenajarea Parcului Bai in municipiul Moinesti
Proiectul va contribui la cre~terea confortului cetatenilor prin amenajarea ~i
modernizarea parcului pe o suprafata de 3,84 ha prin reabilitarea zonei de
agrement, a urmatoarelor zone : zona I Agrement, zona II Izvoare, zona III
Aleea indragostitilor, zona IV Recreativa, zona V Valea Gazului.
o valoarea totala este de 3.940.003,27 lei,
o printre rezultatele imediate sunt:
- 3.84 ha modernizate;
- 150 co§uri stradale;
- 110 arbori plantati;
- 85 banci stradale;
- 100 bucati stalpi de iluminat;
- 4 toalete ecologice;
- 1 loc de joaca pentru copii.
15 locuri de mundi nou create
• Reutilizare cladire in scopul transformarii sale in Centru social In
municipiul Moinesti :
o valoarea totala a proiectului este de 3.354.224,83 lei,

o obiectivul proiectului este implementarea de servicii sociale pentru
copii, batnini §i alte categorii. Se va renova o cladire degradata pe str.
Capitan Zaganescu, nr. 16, in vederea reutilizarii acesteia pentru a
deservi un complex integrat de servicii sociale pentru 25 de copii, 20
batrani, 45 persoane tara adapost.
40 locuri de mundi nou create
• Reabilitare infrastructura de strazi in municipiul Moinesti :
o valoare totala a proiectului este de 17.142.865,63 lei
o scopul este reabilitarea a 5.341,01 mp strazi urbane §i anume:
- str. Capitan Zaganescu;
- str. Lucace§ti;
- str. Dobrogeanu Gherea;
- str. Tristan Tzara;
- str. Oituz;
- scarile pietonale- 350.275 mp;
- trotuare- 12.814 mp;
-.6 podete tranversale- 15 ml;
- 4 podete casetate noi;
-53 rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati;
- 82 indicatoare rutiere;
- 2.900 mp marcaje rutier;
- 2 piste pentru bicicli§ti de 960 ml;
Este un proiect al carui beneficiar este 1ntreaga populatie a municipiului Moine§ti
•

Cre~terea

sigurantei in pevenirea criminalitatii in zona de actiune a
municipiului Moine~ti prin achizitionare de echipamente specifice ~i
amenajarea unui centru de supraveghere :
o are drept obiectiv reducerea criminalitatii sociale §i cre~terea
sigurantei cetatenilor,
o valoarea tota1a este de 1.785.573,70 lei
o se realizeaza prin achizitionarea §i instalarea unm sistem de
supraveghere video, 1ntr-un numar de 27 puncte: ~coli, gradinite,
licee, monumente publice, intersectii de strazi, parcuri publice, sensuri
giratorii, centru social, etc.
6 locuri de munca nou create
2. Promovarea potentialului turistic al municipiului Moinesti :

- valoarea totala a proiectului este de 1.038.439,84lei,

obiectivul este valorificarea ~i prornovarea elernentelor distinctive ale
potentialului turistic ~i a evenirnentelor din rnunicipiul Moine~ti prin:
- festivalul de cultun1 ~i arta;
- festivalul de etnografie ~i folclor;
- turisrnul balnear ~i de agrement;
- turisrnul cu ternatica istorica ~i religioasa;
se vor crea peste 15 Iocuri de mundi

!,

3. Cre~terea eficientei organizationale a Unitatii Administativ Teritoriala a
municipiului Moine~ti prin implementarea unui program integrat de instituire, de
practica in management ~i de gestiunii a formarii resurselor umane :
- valoarea totala a proiectului este de 626.472,44 lei,
- i~i propune sa vina in intarnpinarea angajatilor Unitatii Adrninistrativ Teritoriale
in scopul cre~terii eficientei muncii prin:
- cursuri de instuire ~i formare profesionala pentru angajati;
- servicii de reorganizare prin dezvoltarea personala ~i schimb de
bune practici de managenent institutional.
In anul 2011 prin HCL 69/26.05.2011 s-a aprobat contractarea ~i garantarea unei
finantari rambursabile interne in valoare de 3.000.000 Euro.
In valoarea propusa spre contractare existau atat proiecte finantate din fonduri
exteme nerarnbursabile cat si obiective de investitii care nu se incadreaza in exceptia
prevazuta de OUG 63/2010 pentnl modificarea si completarea Legii ill 273 2006 privind
finantele publice locale. Tinand cont de faptul ca Institutia Prefectului a atacat in
instanta HCL ill. 69/26.05.2011 si pentn1 a nu bloca realizarea investitiilor finantate din
fonduri externe nerarnbursabile, propun anularea hotararii mentionate si initierea
procedurii de contractare si garantare a unei finantari care sa se incadreze in exceptia
prevazuta de OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii m· 273 2006 privind
finantele publice locale.
Pentn1 realizarea celor 6 proiecte cu finantare nerarnbursabila, autoritatea
executiva are nevoie de o suma de 8.500.000 lei din care sa poata achita la termene
cofinantarea, cheltuielile neeligibile, T.V.A.-ul ~i costurile care se suporta din fonduri
europene dar care initial se platesc din fonduri proprii ~i se recupereaza dupa controlul
operatiunilor, la termenele prevazute in graficele de depunere a cererilor de rambursare.
Bugetul local al rnunicipiului Moine~ti nu are resurse suficiente pentru a putea
suporta aceste cheltuieli ~i de aceea este necesara gasirea unor surse de finantare.
Contractarea unui imprumut intern in valoare de 8.500.000 lei cu o rnaturitate de maxim
3 ani, ar fi singura solutie pentn1 a duce la bun sfar~it proiectele pentru care s-au depus
eforturi deosebite in cursul ultimilor 4 ani. Totodata, intr-un timp scurt, ora~ul va avea
beneficii ~i rezultatele se vor vedea.

Fata de cele prezentate se propune aprobarea Proiectului de Hotanire privind
contractarea si garantarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 8.500.000 lei
pentru realizarea unor proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile conform
anexei m. 1.
PRIMAR,
ING. VIOREL ILIE
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