
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ____din 26.02.2021 
 

privind majorarea nivelului alocației de hrană  pentru consumul 
colectiv din cadrul Spitalului municipal de Urgență Roman  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

      Examinând referatul de aprobare nr. 14738 din 25.02.2021 iniţiat de către 
dnii consilieri: Bălan George Alexandru, Broască Alexandra-Andreea, Ciocoiu 
Ionuț-Liviu, Curpăn Radu-Cătălin, Havrici-Tomșa Iulia, Dragoș Viorel Moroșanu 
și Barcă Dragoș, precum şi raportul de specialitate nr. 14823 din 26.02.2021 
întocmit de către Direcția Economică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.02.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 26.02.2021 al 
Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 57 din 26.02.2021 al 
Comisiei Juridice; 
 Având în vedere H.G. nr. 851/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Guvernului nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile 
colective din unităţile sanitare publice, precum și prevederile art. 166, alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 
 Luând în considerare prevederile art. 133, alin. (2), lit. „b”, precum și cele 
ale art. 211 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Cosul administrative; 

În temeiul art. 129, alin. (7), lit. „c” și al art 196, alin. 1,  lit. „a” din același 
act normativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. l. Se majorează nivelul alocației de hrană pentru consumul colectiv 
din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman de la valoarea de 10l ei/zi 
(reperul „Alți bolnavi) la valoarea de 15 lei/zi, începând cu data de 01.03.2021. 

 

Art. 2. Sumele necesare acestor majorări vor fi suportate din bugetul local 
al municipiului Roman prin bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
         
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                                   Secretarul general al Municipiului Roman, 
    George-Dragoș BARCĂ                                     Gheorghe CARNARIU 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL ROMAN 

 
Referat de aprobare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 

privind majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul 
Spitalului Municipal de Urgență Roman 

 
  
Având în vedere creşterea preţurilor la mărfurile alimentare, precum şi 

elementele specifice alimentaţiei în cazul anumitor boli, este necesară 
majorarea nivelului actual al alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective 
Spitalului Municipal de Urgență Roman. 

 Alimentaţia bolnavilor constituie o componentă importanta a 
tratamentului afecţiunilor medicale şi are un rol important în acordarea 
asistenţei medicale spitaliceşti pentru asigurarea necesarului caloric şi a 
conţinutului în proteine, lipide şi alte elemente nutritive, precum şi a unor 
regimuri alimentare corespunzătoare diverselor afecţiuni. Majorarea alocaţiei de 
hrană a bolnavilor este nu numai un act reparator de decenţă, ci o reală 
necesitate care influenţează direct actul medical, iar grija pentru pacienţi, 
semeni ai noştri, aflaţi în suferinţă, ar trebui tratată cu prioritate. 

 Suma necesară pentru majorarea nivelului alocaţiilor de hrană pentru 
consumurile colective din Spitalului Municipal de Urgență Roman este de 350.000 
lei.”  

 
Propunem  majorarea nivelului alocației de hrană pentru consumul colectiv din cadrul 

Spitalului Municipal de Urgență Roman de la valoarea de 10 lei/zi (reperul ”Alți bolnavi 
adulți”) la valoarea de 15 lei/zi începând cu data de 1 martie 2021.  

 
Sumele necesare acoperirii costurilor suplimentare generate de majorarea prevăzută la 

alin.(3) vor fi asigurate din bugetul local al Municpiului Roman prin bugetul Spitalului 
Municipal de Urgență Roman. 

  

Inițiatori,  

Consilierii locali  PSD : 

Balan George-Alexandru, 

Broască Andreea-Alexandra, 

Ciocoiu Ionuț-Liviu,  

Curpăn Radu-Cătălin, 

Havrici-Tomșa Iulia  

Consilieri local PPU-SSL -Dragoș Viorel Moroșanu 

Consilier  local  - PRO Romania  – Barca Dragos  

Data – 25.02.2021 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind majorarea nivelului alocației de 
hrană pentru consumul colectiv din cadrul Spitalului Municipal de 

Urgență Roman 
 

 
Având în vedere anunțul de convocare a Consiliului local al 

Municipiului Roman în ședința de îndată inițiată de un număr de 7 
consilieri locali și referatul de aprobare întocmit de către aceștia, 
înregistrate la Municipiul Roman sub nr. 14738 din 25.02.2021, 
precizăm următoarele: 

Prin H.G. nr. 851 din 31.10.2018 s-a actualizat nivelul alocațiilor 
de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice. 
Nivelul alocației zilnice pentru categoria “alți bolnavi adulți” a fost 
stabilit la 10 lei/zi/bolnav internat. 

Potrivit adresei nr. 6697 din 24.02.2021, înregistrată la Municipiul 
Roman sub nr. 12825 din 25.02.2021, primită de la Spitalul Municipal de 
Urgență Roman s-a comunicat că numărul de alocații pentru această 
categorie a fost, în anul 2020 de 70.314 x 10lei/alocație = 703.140 lei 
buget. 

Pentru majorarea alocației prin subvenție de la bugetul local de la 
10 lei/zi/bolnav internat la 15 lei/zi/bolnav internat este necesară 
alocarea unei sume de 350.000 lei. 



 

 
Față de acestea, apreciem că: 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

La această dată, bugetul general consolidat al statului nu a fost 
aprobat, iar potrivit calendarului bugetar, Consiliul local poate aproba 
bugetul local consolidat al Municipiului Roman în termen de 45 de zile 
de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de 
stat. 

Această solicitare necesită o abordare mai largă, în sensul că în 
permanență, dar cu precădere în ultimul an de când este spital suport 
COVID, Spitalul Municipal de Urgență Roman are ca arie de 
adresabilitate întreg județul Neamț, drept pentru care este necesară 
încheierea unui acord de asociere cu Consiliul Județean Neamț în 
vederea atragerii acestuia, în calitate de cofinanțator în acest proiect. 

În aceste condiții considerăm că, la această dată, asemenea 
inițiativă nu întrunește condițiile de oportunitate. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Desfășurarea procesului bugetar în cazul neaprobării bugetului de 
stat de către Parlament este stipulat în art. 40, alin. (1)-(3) din Legea nr. 
273/2006 - Legea finanțelor publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Până la aprobarea bugetului local nu se pot aproba cheltuieli care 
nu se încadrează în limita de 1/12 din bugetul local al anului 2020. 

Cheltuielile cu suplimentarea alocației de hrană trebuie înscrise în 
bugetul local (neaprobat la această dată) la cap. 66.02.06.01 – ”Spitale 
Generale”, articolul 51.01.01 – ”transferuri către instituții publice”, iar în 
cursul anului 2020, potrivit execuției bugetare, nu au fost alocate în 
bugetul local sume la titlul 20.03.01 – ”hrană pentru oameni”, drept 
pentru care nu se poate aloca o cotă de 1/12 din bugetul anului 2020 la 
titlul de cheltuială care nu a fost cuprins în bugetul anului precedent. 

În anexa nr. 1 la O.M.F.P. nr. 1792/2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 
raportarea angajamentelor bugetare și legale se precizează că 
“Ordonatorilor de credite li se interzice să ia cu bună știință măsuri care 
au ca obiect angajarea de cheltuieli peste sumele aprobate în buget, la 
partea de cheltuieli, cu excepția angajamentelor multianuale efectuate în 
condițiile legii, precum și aprobarea unor angajamente legale fără 



 

asigurarea că au fost rezervate și fondurile publice necesare plății 
acestora în exercițiul bugetar, cu excepția acțiunilor multianuale”. 

Având în vedere dispozițiile legale în vigoare susmenționate, 
apreciem că acest demers nu întrunește condițiile de legalitate necesare. 
 

Drept pentru care, propunem ca la dezbaterea în comisiile de 
specialitate ale Consiliului local, acest proiect să primească aviz negativ. 

 
 
 
 

Director economic, 
Ciprian-Dorin ALEXANDRU 


