ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL

LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 19.12.2018
privind rectificarea bugetului local consolidat
pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 23203 din 18.12.2018 iniţiată de către
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman şi întocmită de către
Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.12.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2018 al Comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. _____ din 19.12.2018 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. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei
nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii și subventii,
conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Constantin HOLBAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 19.12.2018
(Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)

RECTIFICAREA
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

PRIMARIA ROMAN
Denumire indicator
07.02.01.01 Impozit pe cladiri persoane fizice
07.02.01.02 Impozit pe cladiri persoane juridice
07.02.02.01 Impozit pe teren persoane fizice
07.02.02.02 Impozit pe teren persoane juridice
07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan
07.02.03 Taxe judiciare de timbru
16.02.02.01 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane fuzice
16.02.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane juridice
30.02.05.02 Venituri din concesiuni si inchirieri
18.02.50 Alte impozite si taxe
36.02.06 Taxe speciale
36.02.50 Alte venituri
TOTAL

AN
+117
+119
+90
+100
+70
+65

mii lei
Trim.IV
+117
+119
+90
+100
+70
+65

+90

+90

+100

+100

+50
+70
+3
+2

+50
+70
+3
+2

+876

+876
mii lei

Denumire indicator

AN

Trim.IV

Cap 51.02.01.03 Autoritati executive

+20

+20

Art 20.01.30 Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional

+20

+20

Cap 54.02.50 Alte servicii publice generale

+1

+1

Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+1

+1

Cap 67.02.03.02 Biblioteci comunale , orasenesti si
municipale

+2

+2

Art 20.01.30 Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional

+2

+2

Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniul locuintelor și
dezvoltării comunale

+275

+275

Art 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional

+50

+50

Art 20.02 Reparatii curente

-75

-75

+300

+300

Art 81.02.05 Rambursare credite

Cap 74.02.05.01 Salubritate

+256

+256

Art 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

+256

+256

Cap 84.02.03.03 Strazi

+322

+322

Art.20.01.30 Materiale si prestari servicii cu caracter funcțional

+320

+320

+2

+2

+876

+876

Art 20.05.30 Alte obiecte de inventar
TOTAL

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
Mii lei
Denumire Indicator

An

Tr. IV

Cap. 67.05.01 Sport

+ 72,10

+ 72,1

- 0,70

- 0,70

+ 73,90

+ 73,90

Art. 20.04.01 Medicamente

- 0,50

- 0,50

Art. 20.04.02 Materiale sanitare

- 0,20

- 0,20

Art. 20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări

- 0,40

- 0,40

Cap. 67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive și de agrement

- 72,10

- 72,10

Art. 10.01.01 Salarii de bază

- 62,80

- 62,80

Art. 10.01.06 Alte sporuri

- 0,50

- 0,50

Art. 10.02.06 Tichete de vacanță

- 1,80

- 1,80

Art. 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă

- 4,90

- 4,90

Art. 20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică

- 0,20

- 0,20

Art. 20.05.30 Obiecte de inventar

- 0,30

- 0,30

Art. 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

- 1,60

- 1,60

0

0

Art. 20.01.01 Furnituri de birou
Art. 20.01.30
funcționare

TOTAL

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din 19.12.2018
(Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 31 din 16.02.2018)

RECTIFICAREA
BUGETULUI INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
PE ANUL 2018
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
miilei
Denumire Indicator
Cap. 67.10.50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
Art. 20.01.01 Furnituri de birou
Art. 20.01.02 Materiale pentru curatenie
Art. 20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica
Art. 20.01.04 Apa, canal si salubritate
Art. 20.01.05 Carburanti si lubrifianti
Art. 20.01.06 Piese de schimb
Art. 20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio,tv
Art. 20.01.09 Materiale si prestari servicii cu caracter functional

An
0

Tr. IV
0

- 1,6
-1
+7
+ 2,7
-2
- 10
+ 1,9
+0

- 1,6
-1
+7
+ 2,7
-2
- 10
+ 1,9
+0

Art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Art. 20.02 Reparații curente
Art. 20.04.01 Medicamente
Art. 20.04.04 Dezinfectanți
Art. 20.05.01 Uniforme si echipament
Art. 20.05.30 Alte obiecte de inventar
Art. 20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari
Art. 20.12 Consultanță și expertiză
Art. 20.13 Pregatire profesionala
Art. 20.14 Protectia muncii
Art. 20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor
interne
Art. 20.30.03 Prime de asigurare non-viață

+ 29

+ 29

0
-1
-1
-4
-5
- 0,5
- 0,6
-2
- 10
- 0,9

0
-1
-1
-4
-5
- 0,5
- 0,6
-2
- 10
- 0,9

-1

-1

TOTAL

0

0

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1,

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcţia Economică
Nr. 23203 din 18.12.2018

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

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
consolidat pe anul 2018
Având în vedere :
- încasarea unor venituri suplimentare față de bugetul aprobat în sumă
876 mii lei la :
- capitolul 07.02.01.01 -impozit pe clădiri persoane fizice 117 mii lei;
- capitolul 07.02.01.02 -impozit pe clădiri persoane juridice 119 mii lei;
- capitolul 07.02.02.01 -impozit pe teren persoane fizice 90 mii lei ;
- capitolul 07.02.02.02 – impozit pe teren persoane juridice 100 mii lei;
-capitolul 07.02.02.03 - impozit pe terenurile din extravilan 70mii lei;
-capitolul 07.02.03 –Taxe judiciare de timbru 65 mii lei;
-capitolul 16.02.02.01- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane fizice 90 mii lei ;
-capitolul 16.02.02.02 -Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de
persoane juridice 100 mii lei;
- capitolul 30.02.05.20 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 mii lei;
- capitolul 18.02.50 Alte impozite si taxe 70 mii lei ;
-capitolul 36.02.06 Taxe speciale 3 mii lei ;
-capitolul 36.02.50 Alte venituri 2 mii lei;
si necesitate suplimentarii bugetului la sectiunea de functionare se propune
rectificarea bugetului conform anexei nr. 1.
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-Solicitarea nr. 5366/06.12.2018 primita din partea clubului Sportiv
Municipal Roman prin care se solicita rectificarea bugetului local si a bugetului de
venituri proprii si subventii conform anexelor nr. 1 si 2.
Față de cele prezentate mai sus rugăm domnii consilieri să analizeze și
să se pronunțe asupra:
- rectificării bugetului local –conform anexei nr. 1
- rectificarii bugetului de venituri proprii și subventii - conform anexei nr. 2

Direcţia Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU
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