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REFERAT 
 
 

Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău este un serviciu local de interes local, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Bacău, înființat de către Municipiul Bacău 
prin HCL nr. 61/2018, modificată și completată. 

Având în vedere  dispozițiile art. 72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice 
locale, actualizată, Municipiul Bacău poate acorda un împrumut de 500.000 lei Serviciului Municipal de 
Utilități Publice în vederea efectuării unor cheltuieli de funcționare, deoarece aceștia nu dispun de 
fonduri suficiente. 

Împrumutul acordat  fara dobândă, conform legii, va fi rambursat integral în termen de 12 luni 
calendaristice de la data acordării. În situația nerambursării la termenul stabilit, se vor aplica majorări de 
întarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare. 
            Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice 
Bacău, activități din sfera de salubrizare și iluminat public, vă rugăm, domnule Primar să aprobați 
ințierea unui proiect de hotarâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de 
Utilități Publice, în condițiile legii. 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
    privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău,  

în condițiile legii 
Având în vedere: 

- Adresa nr. 2/21.01.2021 a Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, înregistrată la Primăria 

Municipiului Bacău cu nr. 104805 din 21.01.2021; 

- Referatul  nr. 105041 din 22.01.2021 al Compartimentului  Unitatea Municipală pentru Monitorizare;  

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, nr. 105048 din 22.01.2021; 

- Raportele compartimentelor de specialitate, favorabile/nefavorabile; 

- Dispozițiile art.72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 

alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ. 

- HCL nr. 61/2018  privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău", cu 

modificările și completările ulterioare 

 În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui împrumut în valoare de 500.000 lei, pe o perioadă de 10 luni 

calendaristice, în vederea funcționării Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău înființat în 

subordinea Consiliului Local Bacău, în condițiile prevăzute în Convenția de Împrumut, Anexa la 

prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 



 

Art. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin  Direcția 

Economică. 

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Unităţii Municipale pentru Monitorizare, 

Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău. 

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr.  105048 din 22.01.2021 

EXPUNERE DE MOTIVE 

     la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de  
Utilități Publice Bacău, în condițiile legii 

Prin HCL nr. 61/2018 Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat înființarea Serviciului 
Municipal de Utilități publice Bacău, serviciu local de interes local, cu personalitate juridică, organizat 
în subordinea sa. 

Activităţile din sfera serviciilor de utilităţi publice (salubrizare şi iluminat public) de pe raza 
Municipiului Bacău ce urmează a fi furnizate/ prestate de către Serviciul Municipal de Utilitaţi Publice 
Bacău sunt: 

• măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; 
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora 

pe timp de polei sau de îngheţ; 
• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către 

unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare; 
•          deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie; 
• iluminat public. 
Fiind un serviciu nou înființat, serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău nu dispune de 

fonduri pentru funcționare. 
În conformitate cu dispozițiile art. 72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice 

locale: ” (1)În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor 
instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun 
de fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate autorităţile deliberative pot 
aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenţie. 
    (2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la 
data acordării. 
    (3) În situaţia nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere 
la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.” 

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat acest proiect de hotărâre, pe care îl supun dezbaterii 
dumneavoastră. 
   

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU 

 
I.M.P./Ex.2/DsXV-5 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU  
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
COMPARTIMENT UNITATEA MUNICIPALĂ  PENTRU MONITORIZARE 
Nr. 105108/2/22.01.2021 

 
RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut 

 Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău, în condițiile legii 
Hotărârea propusă a fi adoptată a apărut ca urmare a Notei de fundamentare  anexa la solicitarea 

nr.2/21.01.2021, înregistrată sub nr.104805/21.01.2021,  prin care Serviciul Municipal de Utilitati Publice 
solicită acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, în cuantum de 500 000 lei. Această sumă a fost 
estimată în funcţie de cheltuielile prezumate a fi realizate pentru demararea functionarii activitatilor initiale ale 
institutiei. 

Având în vedere faptul că serviciul public  devine operațional în acest an, este necesară finanţarea 
acestuia din bugetul local.  

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevede 
că:  

„Art.72 (1) În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor 
instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de 
fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate autorităţile deliberative pot aproba 
împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenţie. 

    (2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la 
data acordării. 

    (3) În situaţia nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la 
nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.” 

Față de cele mai sus prezentate a fost întocmit prezentul raport de specialitate în conformitate cu 
prevederile art.136 alin(3) lit ”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată. 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Mariana ZAMFIR 

UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE 
Isabela Pintilie 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 

Nr. 105108/1/22.01.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării unui împrumut Serviciului Municipal de 

Utilități Publice Bacău, în condițiile legii 

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art.72 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, actualizată, 
care precizează: 
Art. 72 Împrumuturi temporare pentru unele activităţi sau instituţii publice 
    (1) În cazul în care la înfiinţarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituţii 
şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de 
fonduri suficiente, în baza documentaţiilor temeinic fundamentate autorităţile deliberative pot aproba 
împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenţie. 
    (2) Împrumuturile acordate în condiţiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de un an de la 
data acordării. 
    (3) În situaţia nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la 
nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. 
- Prevederilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de 
către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a 
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a 
ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile 
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale  
 



 
 
ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a  
dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile 
legii 
Art. 196 alin.(1) lit.”a”  (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei 
publice locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, 
dupa cum urmeaza: 
    a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica 
actele administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la 
data adoptarii, respectiv emiterii 
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii: 
    a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judetean, dupa caz; 
    b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 
- HCL nr. 61/2018  privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău", cu 
modificările și completările ulterioare 
Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează: 
Art. 129 alin. (2) lit. ”d” (2)  Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 
    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
    (7)  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (7) lit. n), consiliul local asigură, potrivit 
competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
local privind: 
n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local   ; 
 

-  și poate fi supus dezbaterii. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CIPRIAN FANTAZA 

 


