ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2018
privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 995 din 17.01.2018 iniţiată de către domnul
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 996 din 17.01.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ, Mass Media și I.T.;
Văzând avizul favorabil nr. _ din 31.01.2018 al Comisiei de buget finanţe, avizul
favorabil nr. _ din 31.01.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret,
avizul favorabil nr. __ din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru
legalitate nr. ____ din 31.01.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”,
pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 47.995 lei în vederea
decontării serviciilor muzicale contractate și prestate în ,,Spectacolul de Revelion
2018”, precum și a autorizației de utilizare a operelor muzicale în concerte,
spectacole ori manifestări artistice.
Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată.
Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinetul Primarului
Nr. 995 din 17.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local
Prin H.C.L. nr. 250 din 28.11.2017, s-a alocat suma totală de 150.000 lei
din bugetul local pentru organizarea în bune condiții a manifestărilor și
activităților specifice lunii decembrie 2017: Ziua Națională a României, Nunta
de Aur, Caleașca lui Moș Crăciun, Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman
Metropolitan”, Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local și Revelion
2018.
Din suma alocată pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a
acestor activități s-a cheltuit suma totală de 83.611,71 lei, în această sumă
nefiind inclusă contravaloarea serviciilor muzical-artistice prestate de formațiile
artistice participante în Spectacolul de Revelion 2018, precum și sumele
necesare autorizației de utilizare a operelor muzicale în concerte, spectacole ori
manifestări artistice datorate către UCMR–ADA, Asociația pentru Drepturi de
Autor a Compozitorilor.
În cadrul programului de Revelion 2018, a avut loc un spectacol de
muzică ușoară cu artiști consacrați pentru care s-a efectuat procedura de
achiziție publică pe SEAP nr. DA14740551 - Servicii cultural artistice Revelion
2018, din data de 06.12.2017, pentru suma de 47.400 lei, reprezentând onorariul
artiștilor și transportul pentru trupele What's Up și Ruby, drept pentru care s-a
încheiat Contractul de prestări servicii muzicale nr. 21355 din 6 decembrie 2017
și s-a obținut Autorizația – neexclusivă de utilizare a operelor muzicale în
concerte, spectacole ori manifestări artistice datorate către UCMR–ADA,
Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, în sumă totală de 595 lei.
Aceste sume, reprezentând serviciile muzicale ce au fost prestate în noaptea de
revelion, au fost facturate după recepționarea prestației, urmând a fi achitate la
începutul anului 2018.
În Ordinul nr. 3315/2017 din 22 decembrie 2017 pentru modificarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017,
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aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.244/2017 emis de
Ministerul de Finanțe, la art. 1 alin. 4 a fost comunicat programul calendaristic
pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de
încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017, punctul II „Operațiuni de încasări
și plăți prin virament” specificând că până în data de 27 decembrie 2017, ora
12, se vor prezenta la Trezoreria Statului documentele prin care instituțiile și
autoritățile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale
Trezoreriei Statului din alte județe, inclusiv pentru plăți între trezorerii ale
municipiului București.
Deoarece serviciul muzical contractat a avut loc după această dată, iar
facturarea și plata serviciilor urmează să se efectueze în luna ianuarie 2018, vă
rog să aprobați alocarea din bugetul local a sumei de 47.995 lei necesară achitării
contravalorii serviciilor muzical-artistice prestate de formațiile artistice
participante în Spectacolul de Revelion 2018, precum și sumele necesare
autorizației de utilizare a operelor muzicale în concerte, spectacole ori
manifestări artistice datorate către UCMR–ADA, Asociația pentru Drepturi de
Autor a Compozitorilor.
Menționez faptul că suma rămasă de plată de 47.995 lei adunată cu suma
cheltuită pentru realizarea celorlalte evenimente din luna decembrie 2017 este de
131.606,71 lei, aceasta fiind mai mică decât suma aprobată inițial.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.
Nr. 996 din 17.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul
local
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune alocarea din bugetul local a respectivelor sume, se
constată că acestea sunt alocate cu respectarea prevederilor articolului
36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală, precum şi cu respectarea prevederilor
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
De asemenea, se constată că se întrunesc condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv
pentru care acordăm aviz favorabil.

Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ, Mass Media și I.T.,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

