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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

- SUPLIMENTAR - 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 

unor cheltuieli din bugetul local 
 
 

 Prin adresa nr. 10977/15.04.2019 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 7716 din 15.04.2019, Spitalul Municipal de Urgență Roman 

solicită un sprijin financiar în vederea asigurării, lunar, a cheltuielilor de 

transport pentru medicii angajați care fac zilnic naveta de la o distanță mai mare 

de 75 km, aceștia făcând naveta Iași – Roman, pentru asigurarea programului în 
CPU și în celelalte secții ale spitalului.  
 Solicitarea este motivată de faptul că Spitalul Municipal de Urgență 

Roman are imperios nevoie de serviciile acestor medici în contextul numărului 

mare de prezentări/pacienți, în caz contrar riscând ca acești medici să plece în 

alte centre care le asigură decontarea cheltuielilor solicitate sau alte facilități. 

 Suma estimată, luând în calcul transportul cu microbuzul pentru 4 
persoane, este de circa 2.800 lei/lună, iar spitalul nu poate asigura din bugetul 
propriu plata cheltuielilor pentru naveta personalului angajat. De asemenea, se 
va lua în calcul și decontarea parțială a navetei acestor medici. 
 Având în vedere faptul că, actualmente, proiecția bugetului consolidat al 

municipiului Roman pentru anul 2019 nu are posibilitatea asigurării în întregime 

a sumelor necesare cheltuielilor cu naveta, propun domnilor consilieri alocarea 
din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună reprezentând contravaloarea unei 

părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de 

Urgență Roman, pentru perioada 1 mai 2019 – 31 decembrie 2019, urmând ca 
aceștia să prezinte documente justificative către Municipiul Roman până în data 

de 10 a lunii următoare celei  în care a avut loc transportul. 



 

 
 De asemenea se impune şi completarea hotărârii cu art. 7 care va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună 

reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor 

angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 mai 2019 – 
31 decembrie 2019.” 
 
 Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 

 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
- SUPLIMENTAR – 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 

unor cheltuieli din bugetul local 
 

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei, 
pentru perioada 1 mai 2019 – 31 decembrie 2019, se constată că 

aceasta este alocată 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 
 

 
 


