ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 28.04.2017
privind rectificarea bugetului local și aprobarea listei de
investiții la Direcția de Asistenţă Socială Roman pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7419 din 26.04.2017 iniţiată de
către domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman şi
întocmită de către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 28.04.2017 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 28.04.2017 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. ____ din 28.04.2017 al Secretarului Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. "a", ale art. 45, precum şi
ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. l Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă lista de investiții la Direcția de Asistenţă Socială
Roman pe anul 2017, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Mircea BELOIU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 28.04.2017
(Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 63 din 30.03.2017)

RECTIFICAREA
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017
A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMARIE

mii lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI
Denumire indicator
An
Tr.II
Cap 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
-324,05
-324,05
autoritatilor locale
Art 50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
-324,05
-324,05
Cap 65.02.04.02 Invatamint secundar superior
-25,14
-25,14
Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
-25,14
-25,14
Cap 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamintului
+25,14
+25,14
Art 51.01.01 Transferuri curente interne
+25,14
+25,14
Cap 67.02.50 Alte servicii in domeniul culturii recreerii si
+324,05
+324,05
religiei
Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
+324,05
+324,05
TOTAL
0
0

RECTIFICAREA BUGETULUI DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA ROMAN

mii lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI
Denumire indicator
Cap 68.02.15.02 Cantine de Ajutor Social
Art 20.05.20 Alte obiecte de inventar
Art 71.01.02 Masini , utilaje si instalatii de lucru

An

Tr.II
0
-6
+6

0
-6
+6

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din 28.04.2017

LISTA DE INVESTITII
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA ROMAN
PE ANUL 2017

mii lei
Capitol

DENUMIRE

An

TRIM
II

CAP.68.02.15.02

Cantine de Ajutor Social

6

6

Art 71.01.02

Masini, utilaje si instalatii de
lucru(Masina de curatat cartofi )

6

6
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Emitent: Direcţia Economică
Nr. 7419 din 26.04.2017

E-mail: contabilitate@primariaroman.ro
Avizat,
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
și aprobarea listei de investiții la Direcția de Asistenta
Socială Roman pe anul 2017
Având în vedere:
I. Solicitarea primită de la Direcția de Asistență Socială Roman
nr. 200941 din 25.04.2017 înregistrată al Primaria Municipiului Roman
sub nr. 7396 din 26.04.2017 prin care se solicită rectificarea bugetului
Direcției de Asistentă Socială : prin diminuarea cheltuielilor cu alte
obiecte de inventar , cu suma de 6 mii lei și includerea acestor
cheltuieli în lista de investiții pentru achizitionarea unei mașini
profesionale de curățat cartofi întrucît cea existentă s-a defectat și nu
mai poate fi reparată iar valoarea uneia noi depășeste plafonul pentru
a putea fi considerata obiect de inventar și trebuie achiziționată pe
investiții .
Achizitionarea acestei mașini este necesara și urgentă deoarece
prin Cantina de Ajutor Social Roman (Casa Piinii ) se asigură hrana
unui numar de peste 300 persoane asistate social.
II. Încadrarea greșită a sumei de 25, 14 mii lei alocate prin H.C.L
/64.30.03.2017 către Centrul Județean de Excelență Neamț la
cap 65.02.04.02- Invățămînt secundar superior , art 20.30.30 Alte
cheltuieli cu bunuri și servicii , se propune îndreptarea erorii materiale
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prin înscrierea corectă în buget la cap.65.02.50 -Alte cheltuieli in
domeniul învățămîntului ,art 51.01.01 Transferuri catre instituții publice .
III. Proiectul de hotărire nr 5 din 28.04.2016 privind aprobarea
alocării unor sume din bugetul local, se propune rectificarea bugetului
local cu suma 324,07 mii lei din capitolul 54.02.05- Fond de rezervă
bugetară la dispoziția autorităților locale art 50.04 Fond de rezerva
bugetara la dispozitia autoritatilor locale în cap 67.02.50 - Alte cheltuieli
în domeniul culturii, recreerii și religiei, art 20.30.30 Alte cheltuieli cu
bunuri si servicii .
Față de cele prezentate mai sus rugăm domnii consilieri să
analizeze și să se pronunțe asupra:
- rectificării bugetului local conform anexei nr. 1.
- aprobării listei de investiții la Direcția de Asistență Socială
Roman conform anexei nr. 2.

Direcţia Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU
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