
 
 

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 10.09.2020 

 
privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat 

 pe anul 2020 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 17197 din 04.09.2020 iniţiat de către 
doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și  raportul 
de specialitate nr.  17269 din 07.09.2020 întocmit de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din .09.2020  al  Secretarului general al 
Municipiului  Roman, avizul favorabil nr. __ din .09.2020 al Comisiei pentru buget 
finanţe, precum și avizul favorabil nr. ___ din .09.2020 al Comisiei juridice;   
 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 
administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau 
parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

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

 Art. 4. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art. 5. 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, 
  Daniela-Gabriela SUMAN                                    Gheorghe CARNARIU 



 

 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 10.09.2020 
                                                                                      (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 16 din 07.02.2020) 

 
 
 
 
 

RECTIFICAREA   
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 

 
 

A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMĂRIA ROMAN 

 
VENITURI 

     mii lei 

Denumire indicator Trim. III Total an 
Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare -21 -21 
Cap. 39.02.07 – Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand 
domeniului privat 

+21 +21 

TOTAL 0 0 

 
 
 

B. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMĂRIA ROMAN 
 
 

VENITURI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. III Total an 
Cap. 37.02.03 – Varsaminte din sectiunea de functionare in 
sectiunea de dezvoltare 

+21 +21 

TOTAL +21 +21 
 
 

CHELTUIELI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. III Total an 
Cap. 65.02.50 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului +30 +30 
Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +30 +30 

Cap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 
religiei 

-30 -30 

Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -30 -30 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor si 
dezvoltarii comunale 

+21 +21 

Art. 20.05.30 – Alte obiecte de inventar +21 +21 

TOTAL +21 +21 
 
 



 

      Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 10.09.2020 
                                                                                     (Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 16 din 07.02.2020) 

 
 
 
 
 
 

RECTIFICAREA   
BUGETULUI  INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR 

FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI 
PROPRII ȘI SUBVENȚII 

PE ANUL 2020 
 

 
 
 

 

A. DIRECȚIA ADMINISTRARE PIEȚE 
 

 
CHELTUIELI 

mii lei 
Denumire indicator Trim. III Total an 

Cap. 70.10.50 - Alte servicii in domeniile locuintelor, 
serviciilor si dezvoltarii comunale 

0 0 

Art. 20.01.03 – Incalzit, iluminat si forta motrica +20 +20 

Art. 20.01.04 – Apa, canal, salubritate -20 -20 

Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
+30 +30 

Art. 20.02 – Reparatii curente -30 -30 

TOTAL 0 0 

 



 

      Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 10.09.2020 
                                                                                     (Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 16 din 07.02.2020) 

 

 

 

 

 

RECTIFICAREA   
BUGETULUI  CREDITELOR INTERNE 

PE ANUL 2020 
 

 

 
 

CHELTUIELI 

mii lei 

Denumire indicator Trim. III Total an 

Cap. 65.07.03.01 – Invatamant prescolar -1560 -1560 

Art. 58.01.03 – Cheltuieli neeligibile 

Obiectiv: Cresterea eficientei energetice cladire publica Str. Smirodava 

28 

-1200 -1200 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv: Reabilitare Gradinita nr.2 cu program normal 
-360 -360 

Cap. 67.07.05.03 – Intretinere gradini publice, baze de agerment +750 +750 

Art. 71.01.01 – Constructii 

Obiectiv: Reabilitare peisagistica zona b-dul Republicii 
+750 +750 

Cap. 70.07.07 – Alimentare cu gaze naturale -70 -70 

Art. 71.01.01 – Constructii 

Obiectiv: Extindere retea gaze naturale 
-70 -70 

Cap. 70.07.50 – Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale 
+880 +880 

Art. 71.01.01 – Constructii 

Obiectiv: Reabilitari trotuare 
+500 +500 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv: Rest de executat modernizare Pietonal Stefan cel Mare 
+980 +980 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv: Reabilitare cladire Str. V. Micle 21 – Centrul Cultural Com. 
-600 -600 

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: CABINET PRIMAR 

Nr. 17197 din 04.09.2020                   
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat 
pe anul 2020 

 

 Având în vedere : 
 

- încasarea suplimentară de venituri  peste bugetul aprobat; 
- solicitările primite din partea serviciilor din cadrul primăriei 

Municipiului Roman cu privire la suplimentarea unor cheltuieli de 
funcționare; 

- solicitările primite din partea direcțiilor cu personalitate juridică din 
subordinea Municipiului  Roman cu privire la rectificarea bugetului 
pe anul 2020; 

- Adresa nr. 606291/02.09.2020 primită din partea Ministerului 
Finanțelor Publice prin care se notifică reactualizarea listei 
obiectivelor de investiții aprobată prin anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 
140/16.07.2020, se impune rectificarea bugetului creditelor interne pe 
anul 2020. 

 

 Supun analizei și aprobării  Consiliului local proiectul de hotărâre 
privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat pe anul 2020. 
 

Prezentul referat se va transmite către Direcția economică în vederea 
întocmirii raportului de specialitate. 

 

Inițiator 
Viceprimar cu atribuții de primar, 

Ioana Roxana IORGA 
 



 

                      

     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: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 17269 din 07.09.2020      
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat 
pe anul 2020 

 
Având în vedere : 
 

- Încasarea suplimentară  a sumei de 21 mii lei față de bugetul 
aprobat; 

- Referatul nr. 16364/ 24.08.2020 primit din partea Serviciului 
Întreținere, Reparații Patrimoniu privind necesitatea achiziționării unor obiecte 
de inventar, se propune rectificarea bugetului conform anexei nr.1; 

      -  Adresa nr. 626/ 04.09.2020 primită  din partea Direcției 
Administrare Piețe prin care se solicită rectificarea bugetului conform anexei 
nr. 2; 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Serviciul Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. privind acordarea de ghiozdane/ 
genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2020-2021, pentru elevii 
buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul Roman și care au o situație 
financiară precară, se propune rectificarea bugetului conform anexei nr.1; 

- Adresa nr. 606291/ 02.09.2020 primită din partea Ministerului 
Finanțelor Publice prin care se notifică reactualizarea listei obiectivelor de 
investiții aprobată prin  anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 140/ 16.07.2020 , se propune 
rectificarea bugetului creditelor interne conform anexa nr. 3; 

 

Față  de  cele prezentate  mai  sus  rugăm  domnii consilieri  să  analizeze 
și  să  se pronunțe  asupra:    

 

- rectificării  bugetului local  – conform anexei nr. 1; 
- rectificării bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau 

 parțial din venituri proprii și subvenții  – conform anexei nr. 2; 
- rectificarea bugetului creditelor interne – conform anexei nr. 3; 

 
Direcţia Economică 

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


