
 

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 26.03.2020 
 

privind aprobarea contului anual de execuție bugetară  
pe anul 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
 Examinând referatul de aprobare nr. 6302 din 18.03.20 iniţiat de către 
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 6303 din 18.03.2020 întocmit de către Direcţia Economică;  
 Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.03.2020 al Secretarului general 
al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al Comisiei pentru 
buget- finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al Comisiei 
juridice;  
 Având în vedere prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele  publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
            În temeiul  art. 129, alin. 2, lit. “b” si alin. 4, lit. “a”, al art. 139, al art. 
140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit “a” din OUG nr 57/2019 privind 
Codul administrativ;  
   

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție bugetară  pe anul 2019, conform 

anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate și 
Direcția Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Art. 3.  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,                   
        Miluță SCUTARU                                          Gheorghe CARNARIU 



Anexă la H.C.L. nr. __ din 26.03.2020
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual  
de execuție bugetară pe anul 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 57, aliniatul 1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, contul anual de execuţie bugetară trebuie 
supus spre aprobare autorităţilor deliberative.  

Contul anual de execuţie a fost întocmit în termen şi depus la 
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Neamţ şi avizat de către aceasta.  

Având în vedere prevederile articolului menţionat mai sus, supun spre 
aprobarea Consiliului Local, contul de execuţie pe anul 2019 aşa cum a fost 
prezentat și avizat de Administrația Județeană  a  Finanţelor  Publice  Neamț. 

 

 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual  

de execuție bugetară pe anul 2019 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 57, aliniatul 1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, contul anual de execuţie bugetară trebuie supus spre aprobare 
autorităţilor deliberative.  

Structura în care  prezentul cont de  execuţie este prezentat pentru aprobare este 
următoarea:  

a. La partea de venituri:  
- prevederi bugetare iniţiale; 
- prevederi bugetare definitive; 
- încasări realizate. 

b. La partea de cheltuieli:  
- credite bugetare iniţiale; 
- credite bugetare definitive;  
- plăţi efectuate.  

Contul anual de execuţie a fost întocmit în termen şi depus la Administrația 
Județeană a Finanţelor Publice Neamţ şi avizat  de către aceasta.  

 
Având în vedere prevederile articolului menţionat mai sus, supun spre aprobarea 

Consiliului Local, contul de execuţie pe anul 2019 aşa cum a fost prezentat și avizat de 
Administrația Județeană  a  Finanţelor  Publice  Neamț. 

 
 

Direcţia Economică 
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


