
 

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 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. __ din 07.02.2020 

 
privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman 

pe anul 2020 şi a listelor de investiţii finanțate din : bugetul local, 

bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii, și  din bugetul creditelor interne 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 2040 din 29.01.2020 iniţiat de către 

domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman şi raportul de 
specialitate nr. 2237 din 30.01.2020 întocmit de Direcția Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din 30.01.2020 al  Secretarului  General 
al Municipiului  Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2020 al Comisiei pentru 
buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din __.02.2020 al Comisiei juridice;  

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii 
nr. 5/2020 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2020;  

În temeiul  art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, 

alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative; 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2020 conform anexei nr. 1 - parte  
integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 
 

 Art. 3. Se aprobă bugetul  creditelor interne, conform anexei nr. 3 - parte 
integrantă din prezenta  hotărâre. 
 

 Art. 4. Se aprobă Lista obiectivelor  de investiţii finanţate din bugetul local 

Proiecte FEN, conform anexei nr. 4 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de 
dezvoltare, conform anexei nr. 5 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6. Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din credite interne, 
conform anexei nr. 6 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 7. Se aprobă Lista de studii și proiecte finanţate din bugetul de 
dezvoltare, conform anexei nr. 7 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 8. Se aprobă lista de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, 

conform anexei nr. 8 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 9. Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Administrare Pieţe, conform 
anexei nr. 9 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 10. Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Municipal Locato, conform 
anexei nr. 10 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 11. Se aprobă situația numărului de posturi și a fondului de salarii, 
conform anexei nr. 11 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.12. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
      Consilier,                           Secretarul general al municipiului Roman, 
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                                     Gheorghe CARNARIU 
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 MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 
consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de 

investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și 

activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii și  din bugetul creditelor interne 

 
Proiectul de buget local pe anul 2020 a fost întocmit pe baza principiilor 

şi regulilor bugetare prevăzute în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
şi anume:  

 principiul universalităţii în sensul că veniturile şi cheltuielile sunt 

incluse în buget în totalitate şi în sume brute;  
 principiul transparenţei şi publicităţii în sensul că proiectul de buget 

a fost afişat la sediul autorităţii administraţiei publice locale putând 
fi supus dezbaterii publice; 

 principiul echilibrului bugetar – cheltuielile unui buget se acoperă 

integral din veniturile bugetului respectiv; 
 principiul anualităţii – veniturile şi cheltuielile bugetare sunt 

aprobate pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului 

bugetar.  
În elaborarea proiectului de buget pe anul 2020 s-au avut în vedere 

politicile şi strategiile de dezvoltare locală, şi priorităţile stabilite în formularea 
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propunerilor de buget, politicile fiscale şi bugetare locale, precum şi programele 

de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-
teritoriale în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local.  

Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în proiectul de buget pe baza 
clasificaţiei bugetare aprobate şi în funcţie de secţiunea de funcţionare şi de 

dezvoltare conform O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 273/2006.  
Veniturile bugetare înscrise în bugetul consolidat reprezintă resursele 

băneşti ce se cuvin bugetului local, bugetului instituţiilor finanţate din venituri 

proprii şi subvenţii are la bază prevederi legale şi sunt formate din impozite, 

taxe, contribuţii, taxe speciale, excedent bugetar, alte venituri şi alte vărsăminte, 
credite interne rambursabile şi fonduri europene.  
 Supun analizei și aprobării  Consiliului local proiectul de hotărâre privind  

aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a 

listelor de investiţii finanțate din : bugetul local, bugetul instituţiilor și 

activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, și  din 

bugetul creditelor interne 
 

Prezentul referat se va transmite către Direcția economică în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 
 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: DIRECTIA ECONOMICA 
Nr. 2235 din 30.01.2020 
 

 
                                                                             
 
 
                                        
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local 

consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de 

investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și 

activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 

subvenţii și  din bugetul creditelor interne 
 

Proiectul de buget local pe anul 2020 a fost întocmit pe baza principiilor 
şi regulilor bugetare prevăzute în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273 / 

2006 şi anume:  

 principiul universalităţii în sensul că veniturile şi cheltuielile sunt 

incluse în buget în totalitate şi în sume brute;  

 principiul transparenţei şi publicităţii în sensul că proiectul de buget 

a fost afişat la sediul autorităţii administraţiei publice locale putând 

fi supus dezbaterii publice; 

 principiul echilibrului bugetar – cheltuielile unui buget se acoperă 

integral din veniturile bugetului respectiv; 

 principiul anualităţii – veniturile şi cheltuielile bugetare sunt 

aprobate pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului 

bugetar.  
În elaborarea proiectului de buget pe anul 2020 s-au avut în vedere 

politicile şi strategiile de dezvoltare locală, şi priorităţile stabilite în formularea 

propunerilor de buget, politicile fiscale şi bugetare locale, precum şi programele 

de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-
teritoriale în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local.  



 
Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în proiectul de buget pe baza 

clasificaţiei bugetare aprobate şi în funcţie de secţiunea de funcţionare şi de 

dezvoltare conform O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 273/2006.  
Veniturile bugetare înscrise în bugetul consolidat reprezintă resursele 

băneşti ce se cuvin bugetului local, bugetului instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii are la bază prevederi legale şi sunt formate din impozite, 

taxe, contribuţii, taxe speciale, excedent bugetar, alte venituri şi alte vărsăminte, 

credite interne rambursabile şi fonduri europene.  
Veniturile bugetului consolidat (buget local şi bugetul instituţiilor 

finanţate integral din venituri proprii ) sunt în sumă de 277.753,16 mii lei şi se 

compun din:  
 veniturile bugetului local – 124.096,97 mii lei, din care 2.962 

mii lei excedentul anului 2019; 
 veniturile  bugetului institutiilor si activitatilor finantate  

integral sau partial din venituri proprii si subventii  
128.630,40 mii lei, din care 15.395,20 excedentul anului 
2019; 

 veniturile bugetului creditelor interne 25.025,79 mii lei.      
 
Veniturile bugetului local în sumă de 124.096,97 mii lei se compun din: 
  

                                                                                        Mii lei 
- venituri proprii din impozite si taxe locale 32.904 

- sume defalcate din impozitul pe venit 36.299 

- sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local 2.844 

- sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate  10.888 

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului 

local  18.317 

- sume defalcate din TVA pt finantarea invatamantului 

particular acreditat 456 

- subvenţii buget (pentru finanţarea asistenţei medicale 

în unităţile de învăţământ și pentru plata ajutorului de 

încălzire) 2.410 

- subvenţii de la bugetul de stat pt obiective de investitii 2.026 



 
prin Program Națională de Dezvoltare Locală  

(obiectivul  - Sens giratoriu Nord, Canalizare Petru 

Rares) 

- subventii de la bugetul de stat pt finantarea proiectelor 

FEN 2.054,59 

- sume primite de la UE pt proiecte finantate prin FEDR 12.936,38 

- excedent 2.962 

TOTAL 124.096,97 

 

Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
(10.888 mii lei), sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 
(18.317 mii lei), sume defalcate din TVA pt finantarea invatamantului particular 
acreditat (456 mii lei), precum si estimarea cotelor defalcate din impozitul pe 
venit (36.299 mii lei) au fost comunicate de catre AJFP Neamt prin adresa nr. 
1151 din 14.01.2020. 

Din veniturile secţiunii de funcţionare în sumă de 104.115 mii lei s-a 
asigurat acoperirea cheltuielilor de funcţionare în sumă de 94.564,04  mii lei iar 

cu diferenţa de 9.553,96 mii lei se vor efectua vărsăminte la secţiunea de 

dezvoltare, pentru cofinantarea de la bugetul local a proiectelor cu finantare 
nerambursabila contractate de municipiul Roman si realizarea unor obiective de 
investiţii de interes local.  

Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt în sumă de 17.016,97 mii lei și 

vărsămintele din secțiunea de funcționare în valoare de 9.553,96 mii lei, iar 

excedentul anului 2019 în valoare de 2.962 lei, un total de 29.532,93 mii lei  
care  se compun din:  

 
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare    9.553,96 

- excedent  2.962 

- subvenţii de la bugetul de stat pt obiective de investitii 

prin Prog. Nat. de Dezv. Locala  ( obiectivele  -Sens 
giratoriu Nord si RK Retele apa canal Cartier Petru Rares) 2.026 

-subventii de la bugetul de stat pt finantarea proiectelor 
FEN 2.054,59 

-sume primite de la UE pt proiecte finantate prin FEDR 12.936,38 

Total 29.532,93 

  

Cheltuielile bugetului consolidat (buget local, şi bugetul  



 
instituţiilor finanţate integral din venituri proprii și bugetul 

creditelor interne ) sunt în sumă de 277.753,16 mii lei şi se 

compun din:  
 cheltuielile bugetului local – 124.096,97 mii 

lei; 
 cheltuielile  bugetului institutiilor si 

activitatilor finantate  integral sau partial din 
venituri proprii si subventii  128.630,40 mii 
lei; 

 cheltuielile bugetului creditelor interne 
25.025,79 mii lei.      

 

Cheltuielile bugetare înscrise în buget au destinaţie precisă şi limitată şi 

sunt grupate după natura economică şi destinaţia acestora potrivit clasificaţiei 

bugetare.  
Conform destinaţiei cheltuielile sunt grupate pe capitole, subcapitole, 

titluri şi articole şi corespund unor activităţi sau obiective, care definesc 

necesităţile publice.  
După gruparea economică cheltuielile reflectă natura şi efectul lor 

economic. În funcţie de secţiunile de care aparţin (funcţionare şi dezvoltare) 
gruparea cheltuielilor bugetului local se împart în:  

 

A. Cheltuielile secţiunii de funcţionare 94.564,04 

- Titlul 10  cheltuieli de personal 36.822,04 

- Titlul 20 cheltuieli cu bunuri şi servicii 39.069 

- Titlul 30  cheltuieli cu  dobânzile  3.490 

- Titlul 40 subventii  1.280 

- Titlul 50 fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale 900 

- Titlul 51 transferuri curente 3.412 

- Titlul 55 alte transferuri 456 

- Titlul 57  asistenţă socială 6.311 

- Titlul 59  alte cheltuieli  721 

- Titlul 81 rambursări credit  2.100 

B. Cheltuielile secţiunii de dezvoltare  29.532,93 

- Titlul 55 transferuri de capital   100 

- Titlul 58 proiecte cu finantare din fonduri externe 

nerambursabile 19.208,76 



 
- Titlul 70 cheltuieli de capital 10.224,17 

Total cheltuieli 124.096,97 
        

Cheltuieli aferente secţiunii de funcţionare au fost fundamentate în funcţie 

de activităţile şi obiectivele care definesc necesităţile publice (administraţie 

locală, învăţământ, sănătate, sport, zone verzi,  asistenţă socială, gospodărire 

locală şi locuinţe, salubritate şi întreţinere străzi). 
Secţiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital aferente 

implementării politicilor de dezvoltare locală conform listelor de investiţii.  
Bugetul general consolidat al Municipiului Roman cuprinde bugetul local, 

bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi subvenţii.  
- Având în vedere prevederile:  

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 39 
„aprobarea şi centralizarea bugetelor locale”;  

 Legea nr. 5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;  
Se supune spre analiză şi aprobarea Consiliului Local, Bugetul Consolidat 

al Municipiului Roman pe anul 2020 compus din următoarele:  

 bugetul local detaliat al veniturilor pe capitole şi subcapitole şi la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole şi articole de cheltuieli – conform 
anexei nr. 1; 

 bugetul centralizat al instituţiilor publice al activităţilor finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii – conform anexei 
nr. 2;  

 bugetul creditelor interne   – conform anexei nr. 3;  

 lista  de investiţii finanţate din bugetul local Proiecte FEN – conform 
anexei nr. 4; 

 lista  de investiţii finanţate din bugetul local – conform anexei nr. 5; 
 lista  de investiţii finantate din credite interne  – conform anexei nr. 

6; 
 lista studii și proiecte – conform anexa nr. 7;  

 lista  de investiţii finanţate din bugetul - Spitalul Municipal de 
Urgenţă – anexa nr. 8; 

 lista de investiţii finanţate din bugetul  – Direcţiei Administrarea 

Pieţelor – anexa nr. 9; 
 lista de investiţii finanţate din bugetul  – Direcţiei Municipal Locato – 

anexa nr.10;  
 situația numărului de posturi și a fondului de salarii -  anexa nr. 11. 

 

Direcţia Economică 
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


