
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 27.11.2019 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 22471 din 20.11.2019 iniţiat de Lucian-
Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate 

comun nr. 22574 din 21.11.2019 întocmit de către Direcția Economică și de 

Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.11.2019 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. ___ din __.11.2019 
al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2019 al Comisiei de 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 
__.11.2019 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), ale art. 139, ale art. 140 precum şi cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru 
editarea și tipărirea materialului informativ „Info Primăria Roman”, în limita a 

12 ediții pe an, a câte 10.000 de exemplare, în cursul anului 2020. 
 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la includerea sumei aprobate în 
bugetul consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2020. 

 

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 general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                 Secretarul general al Municipiului Roman, 
      Eugen PATRAȘCU                                         Gheorghe CARNARIU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 
 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, la art. 225, alin (2) se menționează că „fiecare consilier local 
precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate”, 
iar prin Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

Primăria municipiului Roman îi poate informa pe cetățeni cu privire la 

informații legate de buget și modul de cheltuire a banilor.  
 Primăria municipiului Roman intenționează să vină în sprijinul acestui 
demers și anual, să editeze un material informativ, în limita a 12 ediții pe an, pe 
care, mai apoi, să-l distribuie gratuit către cetățenii municipiului Roman. Este 

vorba de un material informativ editat (aproximativ 60 de ore de editare grafică) 
și tipărit în patru pagini color, denumit „Info Primăria Roman”, distribuit gratuit 
către cetățenii municipiului Roman, în număr de 10.000 de exemplare pentru 
fiecare ediție. 
 Conform studiului de piață asupra ofertelor de la tipografii, costul mediu 

pentru editarea și tipărirea unui astfel de material informativ în 10.000 de 

exemplare, presupune o cheltuială de aproximativ 0,18 lei – 0,24 lei (fără TVA) 
pe exemplar (în funcție de evoluția prețurilor), ceea ce, pentru 12 ediții pe an, ar 
presupune alocarea unui buget anual de aproximativ 25.000 de lei.  
 Materialul informativ va conține informații cu privire la investițiile 

realizate în municipiu, costurile și stadiul acestora, precum și detalii despre 

evenimentele de interes public organizate sau care urmează a fi organizate 
Primăria municipiului Roman, despre serviciile de interes public, fondurile 
atrase de administrația publică locală, stadiul proiectelor depuse pentru atragerea 
de fonduri europene, premiile obținute pentru investițiile sau pentru exemplele 

de bună practică din administrația locală, precum și informații despre Consiliul 

Local și activitatea celor 21 de aleși locali.. 
 Materialul informativ „Info Primăria Roman” nu se suprapune cu 

informațiile prezentate de mass media locale, fiind produse diferite și cu un 



 
acces către toate categoriile de cetățeni. Mai mult, Primăria municipiului Roman 

nu-și propune imixtiunea în politica editorială a trusturilor de presă, considerând 

că libertatea presei este pe același nivel de importanță precum și informarea 

corectă și directă a cetățenilor.  
 Decontarea cheltuielilor legate de apariția materialului informativ se va 

face doar dacă va exista oportunitatea transmiterii de informații relevante către 

populație. Precizăm faptul că distribuția materialelor se va face fără costuri, 

acestea fiind distribuite gratuit către cetățeni, cu prilejul diferitelor manifestări 

publice și vor fi puse la loc vizibil în toate structurile din subordinea Primăriei 

municipiului Roman, pentru ca cetățenii să aibă acces gratuit la informare. 
  Considerăm oportună aprobarea acestui proiect, pentru transparentizarea 

activității administrației publice locale și pentru informarea corectă a cetățenilor 

municipiului. 
 În vederea realizării proiectului sus menționat, propun domnilor consilieri 

alocarea sumei de 25.000 lei, pentru editarea și tipărirea materialului informativ 

„Info Primăria Roman”, în limita a 12 ediții pe an, a câte 10.000 de exemplare, 
în cursul anului 2020, precum și includerea acestei sume în bugetul consolidat al 
Municipiului Roman pentru anul 2020. 
 
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat.  
      
                                    
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei 
 sume din bugetul local 

 
 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se 

propune alocarea sumei de 25.000 lei pentru editarea și tipărirea 

materialului informativ „Info Primăria Roman”, în limita a 12 ediții pe an, 

a câte 10.000 de exemplare, în cursul anului 2020, precum și includerea 

acestei sume în bugetul consolidat al Municipiului Roman pentru anul 
2020, se constată că acestea respectă prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a”, 

ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7),  precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 

196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
precum și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.  
 De asemenea, se constată că acestea 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. 
 
 
       Director Economic,                           Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU          Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                              Mihai BÎRJOVANU 
 
 
 


