
 
 

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 22.04.2021 

 
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară 

pe anul 2020 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Examinând referatul de aprobare nr.  28145 din 12.04.2021 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și  raportul de 
specialitate nr. 28151 din 12.04.2021 întocmit de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.04.2021  al  Secretarului general 
al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din .04.2021 al Comisiei pentru 
buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din .04.2021 al Comisiei juridice; 

Avand în vedere prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice lcocale, cu modificările și completările ulterioare.   
 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 contul anual de execuție bugetară pe anul 2020, 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, 
   George-Dragoș BARCĂ                                      Gheorghe CARNARIU 



















































































 

                         

   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: CABINET PRIMAR 
Nr.  28145 din 12.04.2021           

 

 

 

 

 

 

 

     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local pe anul 2020 

             

 

          Având în vedere prevederile art. 57, alin (1) din Legea                

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la obligația aprobării de către 
autoritățile deliberative a contului anual de execuție, propun spre 

aprobare Consiliului local contul anual de execuție întocmit la data de 
31.12.2020 și vizat de către Trezoreria Neamț. 
            

Prezentul referat de aprobare va fii transmis Direcției economice în 
vederea emiterii raportului de specialitate. 
                                                                                              
 

                                                   Initiator 
                                  Primarul Municipiului Roman , 
                                       Leonard ACHIRILOAEI 
 
 

 
 
                

 



 

                               

MUNICIPIUL ROMAN 
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Emitent: DIRECTIA ECONOMICA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al 
bugetului local pe anul 2020 

 
  Din punct de vedere al legalității: 
 

- Conform  prevederile art. 57, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare cu privire la execuția bugetului 

local , “ordonatorul de credite al bugetului local are obligația ca până la 31 mai a anului 

următor să prezinte spre aprobare autorității deliberative contul de execuție al bugetului 

local, întocmit la data 31decembrie a anului precedent”. 
        

- Având în vedere cele menționate mai sus, se propune spre aprobare contul de 

execuție al bugetului local întocmit pe structura prevăzută în Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, la art. 57, prezentat și 

vizat de Trezoreria Neamț . 

  

 

Director economic, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 

                                                                                             

 


