ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
Primarul Municipiului Bacau

PROIECT DE HOTARÂRE
privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau, a initierii
procedurilor legale, în vederea contractarii prin licitatie publica, a unui
împrumut de tip „ credit bancar cu functionare de tip revolving „ cu un plafon
de maxim 31 mil Euro cu o perioada de rambursare de 15 ani si o perioada de
gratie de cel putin 3 ani, pentru derularea unor obiective de investitii
Consiliul Local al Municipiului Bacau
Având în vedere:
ü Prevederile Legii nr.379/2005, privind bugetul de stat pe anul 2006, cu
modificarile ulterioare;
ü Prevederile art. 57 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 45/2003, privind
finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.108/2004 cu modificarile ulterioare;
ü Prevederile HGR nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea
componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor
Locale
ü Referatul nr.20016/19.05.2006 înaintat de Serviciul Cabinet Primar
ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau.
În baza dispozitiilor art.38(2), lit.,,d” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
H o t a r a s t e:
Art.1. – Se aproba initierea procedurilor legale, în vederea contractarii prin licitatie
publica, a unui împrumut de tip credit bancar cu functionare de tip revolving, cu un
plafon de maxim 31 mil Euro cu o perioada de rambursare de 15 ani si o perioada de
gratie de cel putin 3 ani, pentru derularea unor obiective de investitii publice de
interes local.
Art. 2. –Obiectivele de investitii pentru care se va folosi finantarea prevazuta la
articolul 1 , sunt prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre, urmând a fi supuse
aprobarii Consiliului Local al Municipiului Bacau la o data ulterioara, în urma
rectificarii listelor de investitii.
Art.3. – Se împuterniceste Primarul municipiului Bacau, sa îndeplineasca toate
procedurile legale necesare, în vederea contractarii si sa semneze contractul de
credit.
Art.4. – Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarâre.
Primarul Municipiului Bacau
Ing. Romeo Stavarache
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ANEXA NR. 1
LA HCL nr. .................2006

Obiectivele de investitii care se impun a fi initiate în urmatorii 3 ani si sumele
estimate a fi consumate pe aceasta perioada (totale sau partiale) sunt prezentate în
tabelul de mai jos :

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Obiectivul

Suma
estimata
Mil. Euro
Constructii locuinte pentru tineri si mansardari
2,0
Contributii la definitivarea constructiei Catedralei Ortodoxe
1,0
Cofinantare la proiectul PHARE Centrul expozitional si de
2,0
afaceri Bacau
Modernizarea unor strazi si constructii de parcari noi
2,5
Constructia Spitalului Municipal Bacau
5,0
Reabilitarea termica a blocurilor
5,0
Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si instalatiile de
3,0
transport agent termic
Reabilitarea termica si dotarea institutiilor de învatamânt
1,0
Amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, terenurilor de joaca si
1,0
aleilor dintre blocuri
Constructia si modernizarea centrului sportiv
3,5
Constructia podului Serbanesti
2,0
Constructie pasaj subteran CFR
2,0
Constructia unui camin de batrâni
0,5
Modernizarea sediului de evidenta populatiei, pasapoarte si
0,5
permise
31,0
TOTAL

Primarul Municipiului Bacau
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind aprobarea de catre Consiliul Local al
Municipiului Bacau, a initierii procedurilor legale, în vederea contractarii prin
licitatie publica, a unui împrumut de tip „credit bancar cu functionare de tip
revolving „ cu un plafon de maxim 31 mil Euro cu o perioada de rambursare
de 15 ani si o perioada de gratie de cel putin 3 ani, pentru derularea unor
obiective de investitii
Pentru perioada urmatorilor 3 ani, Primaria Municipiului Bacau îsi propune
initierea sau continuarea unor investitii cu importanta deosebita pentru potentialul de
dezvoltare a zonei, asistenta sociala pentru cetatenii defavorizati, reabilitarea
infrastructurilor de transport, dezvoltare institutionala, modernizarea sistemului de
dfistributie a agentului termic, etc.
În vederea punerii în practica a acestui program de investitii, bugetul local îsi
constituie resursele proprii de finantare, poate apela la asistenta financiara
nerambursabila din partea Uniunii Europene, sau poate accesa credite financiare sau
obligatare.
Pentru initierea unor obiective de investitii care necesita interventii de urgenta,
apare deseori situatia în care resursele proprii pentru investitii sunt insuficiente.
Obiectivele de investitii care se impun a fi initiate în urmatorii 3 ani si sumele
estimate a fi consumate pe aceasta perioada (totale sau partiale) sunt prezentate în
tabelul de mai jos :

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obiectivul

Suma
estimata
Mil. Euro
Constructii locuinte pentru tineri si mansardari
2,0
Contributii la definitivarea constructiei Catedralei Ortodoxe
1,0
Cofinantare la proiectul PHARE Centrul expozitional si de
2,0
afaceri Bacau
Modernizarea unor strazi si constructii de parcari noi
2,5
Constructia Spitalului Municipal Bacau
5,0
Reabilitarea termica a blocurilor
5,0
Reabilitarea si modernizarea punctelor termice si instalatiile de
3,0
transport agent termic
Reabilitarea termica si dotarea institutiilor de învatamânt
1,0
Amenajarea spatiilor verzi, parcurilor, terenurilor de joaca si
1,0
aleilor dintre blocuri

10
11
12
13
14

Constructia si modernizarea centrului sportiv
Constructia podului Serbanesti
Constructie pasaj subteran CFR
Constructia unui camin de batrâni
Modernizarea sediului de evidenta populatiei, pasapoarte si
permise
TOTAL

3,5
2,0
2,0
0,5
0,5
31,0

Pentru accesarea în timp util a finantarii necesare realizarii acestor obiective,
se propune contractarea unui credit bancar cu functionare de tip revolving, din care
sa se traga sumele necesare aprobate anual prin programul de investitii si sa se
ramburseze pe o perioada de 15 ani în ritmul pe care îl poate suporta bugetul local.
Plafonul acestui credit ar urma sa fie 31,0 milioane Euro, suma totala identificata mai
sus.
Avantajele acestui mod de finantare sunt urmatoarele :
• Permite accesarea în timp util a resurselor financiare necesare unei investitii
atunci când aceasta este necesara si oportuna
• Permite tragerea doar a sumelor necesare, cu plata dobânzilor numai pentru
sumele trase efectiv
• Permite rambursarea rapida a sumelor trase în cazul în care exista resurse
proprii mai mari decât cele estimate
• Lasa resursele proprii pentru investitii ale bugetului local la dispozitia altor
obiective urgente care ar aparea în acest timp
• Lasa resurse libere care pot fi utilizate la cofinantarea altor proiecte prin care
se pot atrage fonduri nerambursabile europene
• Suma importanta a creditului faciliteaza obtinerea unor comisioane si dobânzi
bancare mult mai mici decât în cazul unui credit mai mic
Creditul va avea o perioada de gratie de 3 ani si o perioada de rambursare de 12
ani. Modalitatea de contractare a creditului va fi una de maxima transparenta, cu
respectarea legislatiei în vigoare privind accesarea creditelor locale.
Potrivit fluxurilor de numerar previzionate pe urmatorii 15 ani, Primaria Bacau se va
încadra în limitele prevazute de lege privind creditele locale.
Fata de cele expuse mai sus, va rugam domnilor consilieri, sa aprobati proiectul
de hotarâre, în forma prezentata
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