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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

10.760.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri 

fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului 

 

Prin referatul de aprobare nr. 25642/22.10.2021 Primarul Municipiului Alexandria, propune 

elaborarea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 

10.760.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-

bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului. 

Susţinerea din punct de vedere legal este fundamentată conform prevederilor următoarelor acte 

normative: 

- art. 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare 

privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria Statului; 

- art. 1, din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1040/2021 pentru aprobarea  NORME 

METODOLOGICE privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 

Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii 

avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor 

respective în bugetele instituţiilor publice  prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 83/2021; 

- art. 61 - 66  și art. 76
1
 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Primăria Municipiul Alexandria are în derulare o serie de proiecte de investiții aflate în diferite stadii 

de implementare, a căror finalizare depinde de asigurarea lichidităților financiare.  

În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Municipiul Alexandria are în derulare 

următoarele proiecte: 

- „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din Zona Blocurilor 100 din 

Municipiul Alexandria”, 

- „Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară la Grădinița cu program prelungit 

-  Ion Creangă”, 

- „Reabilitare clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria (fost Grup Scolar 

Tehnic)”, 

În cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Municipiul Alexandria are în 

derulare proiectul: 

- „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 

agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătură - 5D1” 



În cadrul Programul  Interreg  V-A Romania – Bulgaria Municipiul Alexandria are în derulare 

proiectul: 

- „O mai bună conexiune a oraselor Alexandria și Cherven Bryag, la rețeaua de transport TEN-T” 

În cadrul proiectelor finanţate din programele naţionale Municipiul Alexandria are în derulare 

următoarele proiecte: 

- „Extindere cladire si amenajare laboratoare Scoala Gimnaziala Stefan Cel Mare” – Contract 

finantare Nr. 3831 din 07.12.2017 

- „Reabilitare, extindere si dotare - Gradinita cu program prelungit Nr. 10” – Contract finantare 

Nr. 4427 din 15.12.2017 

- „Reabilitare cladire Scoala Gimnaziala Nr. 5” –  Contract finantare Nr. 3835 din 07.12.2017 

Având în vedere că, nefinalizarea proiectelor, respectiv neîndeplinirea obiectivelor asumate prin 

contractul de finanțare, poate conduce la resituirea către Comisia Europeană a sumelor deja decontate în 

cadrul acestor proiecte, este bine venită contractarea unui împrumut de la Trezoreria Statului în condițiile 

O.U.G. nr. 83/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din 

Trezoreria Statului. 

  Aprobarea O.U.G. nr. 83/2021 care la art. 1 permite U.A.T.-urilor contractarea de împrumuturi de la 

Trezoreria Statului în următoarele condiții: 

 asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv 

pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, astfel: 

- dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi 

lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcție de 

scadența împrumuturilor; rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a 

împrumutului. Marja se stabilește astfel: 

  – 1 punct procentual pentru scadențe de până la 3 ani inclusiv; 

  – 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani inclusiv; 

- perioadă de rambursare: 3-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral; 

- limita de îndatorare: exceptat de la prevederile art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 

273/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- plafoane de contractare/tragere: exceptat; 

- valoarea maximă ce poate fi autorizată: exceptat; 

 asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile 

neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiții: 

- dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi 

lucrătoare a lunii anterioare autorizării împrumutului, la care se adaugă o marjă în funcție de 

scadența împrumuturilor; rata dobânzii rezultată rămâne fixă pe toată durata de derulare a 

împrumutului. Marja se stabilește astfel: 

  – 1 punct procentual pentru scadențe de până la 3 ani inclusiv; 

  – 1,5 puncte procentuale pentru scadențe între 3 și 5 ani inclusiv; 

- perioadă de rambursare: 3-5 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral; 

- limita de îndatorare: 30%; 

- plafoane de contractare/tragere: în limita prevăzută la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2021; 

- valoarea maximă ce poate fi autorizată: cu încadrarea în valoarea prevăzută la art. 3 alin. (2) 

din Legea nr. 14/2021; 

Contractarea de la Ministerul Finanțelor a împrumutului din venituri din privatizare în valoare de 

10.760.000 lei, va avea o maturitate de maximum 5 ani, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului. 
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  Din bugetul local al Municipiului Alexandria se asigură integral plata serviciului anual al datoriei 

publice locale aferent acestui împrumut.  

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 10.760.000 lei, în conformitate cu prevederile 

art. 1 din O.U.G. nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor 

împrumuturi din Trezoreria Statului îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Local al Municipiului Alexandria.       
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