
 

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 28.04.2021 

 
privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L. 

nr. 101/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local consolidat al 
municipiului Roman pe anul 2021 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. 31441 din 26.04.2021 iniţiat de către domnul 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 
31451 din 26.04.2021 întocmit de către Direcția Economică. 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din 27.04.2021 al Secretarului general al 
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 28.04.2021 al Comisiei pentru buget 
finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din 28.04.2021 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 administrative;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la 
H.C.L. nr. 101/22.04.2021, respectiv de la pagina 13 (bugetul instituțiilor și 
activităților finanțate din venituri propria și subvenții), nr. crt. 18 în sensul că în loc 
de 1948,50 mii lei se va înscrie 1968,50 mii lei, iar la rubrica: “Total buget local” 
se va trece, în loc de 129.315,70 mii lei, suma de 129.335,70 mii lei. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 101/22.04.2021 rămân 
neschimbate. 

 

 Art. 3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri; 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
general al municipiului, autorităților și presoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 
     Consilier,                         Secretarul general al Municipiului Roman, 
  George-Dragoș BARCĂ                                      Gheorghe CARNARIU 
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Emitent:  Cabinet Primar 
Nr. 31441 din 26.04.2021      
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din 
cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/22.04.2021 privind aprobarea 

bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 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 

 

 Prin H.C.L. nr 101/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local consolidat 
al municipiului Roman pe anul 2021 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 s-a aprobat în anexa nr. 2 
“Bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții”. Din 
eroare, în textul anexei nr. 2, la pagina 13, nr. crt. 18 s-a înscris greșit suma de 
1948,50 mii lei în loc de 1968,50 mii lei, iar la rubrica: “Total buget local” s-a 
înscris greșit suma de 129.315,70 mii lei în loc de 129.335,70 mii lei. 

În aceste condiții este necesară îndreptarea acestei erori materiale în vederea 
asigurării corelării datelor înscrise în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 101 
din 22.04.2021. 

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 
Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

Drept pentru care îi rog pe domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 
proiectului de hotărâre. 

 
Inițiator 

Primarul municipiului Roman 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

 
 

                     

MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
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  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 
Emitent:  Direcția Economică 
Nr. 31451 din 26.04.2021                     E-mail: contabilitate@primariaroman.ro 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul 
anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local 

consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 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 
 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de domnul 
Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, am constatat că acestea 
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 

Din punct de vedere al oportunității: 

Prin H.C.L. nr. 101 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local 
consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 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 s-a aprobat în anexa nr. 2 
“Bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții”. Din 
eroare, în textul anexei nr. 2, la pagina 13, nr. crt. 18 s-a înscris greșit suma de 
1948,50 mii lei în loc de 1968,50 mii lei, iar la rubrica: “Total buget local” s-a înscris 
greșit suma de 129.315,70 mii lei în loc de 129.335,70 mii lei. 

În aceste condiții este necesară îndreptarea acestei erori materiale în vederea 
asigurării corelării datelor înscrise în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 101 din 
22.04.2021. 

Din punct de vedere al legalității: 

Apreciem că se impune îndreptarea acestei erori materiale printr-un act 
administrativ de aceași natură cu cel rectificat și emis de aceeași autoritate 
deliberativă, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local Roman, drept pentru care 
recomand aprobarea acestuia. 

 Direcția Economică, 

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


