
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 98 din 06.08.2013 

 

 

Privind aprobarea completării H.C.L. nr. 78/19.07.2013 privind 

modificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții 

din bugetul local 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 11659 din 02.08.2013 din  înaintată 

de către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, 

precum şi raportul  de specialitate nr. 11681 din 02.08.2013 întocmit de către 

Direcţia Economică; 

Văzând avizul nr. 40 din 06.08.2013 al Comisiei pentru buget-finanțe, 

avizul nr. 99 din 06.08.2013 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru 

legalitate nr. 11761 din 06.08.2013 dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. 5, al art. 19 alin. 2, al art. 49 alin. 

4 din Legea nr. 273/2006 rivind finanțele publice locale, precum și cele ale Legii 

nr. 5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013; 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit „b”, alin. 4 lit. „a”, ale art. 45, precum și ale 

art. 115 alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică 

locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 78 din 19.07.2013 privind 

modificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din bugetul 

local, după cum urmează: 

 La art. 1 se introduce alin. 1, care va avea următorul cuprins:  

 

         Art. 1. (1): „Se aprobă realocarea sumei de 4100 mii lei din suma 

restituită conform cererilor de rambursare de la proiectul cu finanțare 

europeană P.I.D.U., pentru suplimentarea cofinanțării proiectului ce 

beneficiază de fonduri europene nerambursabile „Microhidrocentrală pe râul 

Moldova”, în vederea asigurării fluxului de numerar pentru realizarea 

graficului fizic și valoric al proiectului” 



 

 Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 78/19.07.2013 privind 

modificarea bugetului local pe anul 2013 și a listelor de investiții din bugetul 

local rămân neschimbate. 

 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

     Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 

   Lenuţa-Nuşa CHIRIAC         Jurist Gheorghe CARNARIU 


