
 
 

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 actualizarea anexei la H.C.L. nr. 18/28.01.2021 privind 

utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 29083  din 15.04.2021 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și  raportul de 
specialitate nr. 29084 din 15.04.2021 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 
finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.04.2021  al  Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 276/2006 
privind finanțele publice locale, 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 actualizarea anexei la H.C.L. nr. 18/28.01.2021 privind 
utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 în sumă de 9.898,61 mii lei 

pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

 
       Art. 2. 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 



 
Anexă  la H.C.L. nr. __ din 22.04.2021 

                                                                                 (Anexa la H.C.L. nr. 18 din 28.01.2021) 
                                                         

 
 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESȚITII 
FINANȚATE DIN EXCEDENT ÎN ANUL 2021 

(PROIECTE FEN ȘI BUGET LOCAL ) 
 
                                                                                                                                           mii lei      

Nr. 
Crt

. 
DENUMIRE OBIECTIV VALOARE 

1 Cofinantare ECONEAMT 
Titlul 55 - ,,Alte transferuri,, 

100 

2 

Crestere eficienta energetic clad. Str. Smirodava, nr.28 
-POR SMIS111476  
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

 
1.764,95 

 

3 

Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu SMU 
Roman -POR SMIS124970-  
Titlul 58.01- ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

1.124,66 
 

4 
Cresterea eficientei energetice 7 Blocuri -POR SMIS119146- 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

454,78 

5 
Extinderea sistemului de iluminat public -POR SMIS124942- 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

1.279,93 

6 
CARE parteneriat cu DGASPC NEAMT -POR SMIS130147-
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

428,86 

7 
Cresterea capacitatii administrative la nivel mun. Roman -
POCA SMIS126260- 
Titlul 58.02 - ,,Programme din Fondul Social European,, 

190,40 

8 Planificare si digitalizare urbana -POCA SMIS135378- 
Titlul 58.02 - ,,Programme din Fondul Social European,, 

59,92 

9 
Cheltuieli suplimentare Noi TOTI vrem la SCOALA -
POCU/74/6/18/107980 
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

27,01 
 

10 
Cheltuieli suplimentare  cresterea eficientei  energetice 7 
blocuri – POR SMIS119146- 
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

347 

11 
Cheltuieli suplimentare Crestere eficienta energetic clad.  
Str. Smirodava, nr.28 -POR SMIS111476  
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

1.216,47 



 
12 STUDII SI PROIECTE Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 490 

13 Echipamente parcari  
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

294 

14 
Cofinantare program locuinte sociale str. Islazului 
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

1520.63 

15 Complex 3 terenuri tenis – 
Titlul 71 - ,,Active nefinanciare,, 

600 

 TOTAL INVESTITII FINANTATE DIN EXCEDENT 9.898,61 
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REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei la H.C.L. 
nr. 18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al 

anului 2020 
 
 Având în vedere : 

- Prevederile art. 58, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 276/2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, se raportează 

în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârii autorității 

deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 

- Proiectele de investiții aprobate în anii anteriori și înscrise în lista 

de investiții, în anexă la H.C.L. nr. 16 din 07.02.2020 privind aprobarea 

bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2020 – proiecte 

multianuale (atât FEN cât și din bugetul local), proiecte care se derulează în 

baza graficelor de execuție și în cursul anului 2021; 

- Necesitatea asigurării cofinanțării și a cotei părți proprii a acestor 

proiecte de investiții, menționate în anexa la proiectul de hotărâre, de la bugetul 

local pe anul 2021; 

- Alocarea prin H.C.L. nr. 18/28.01.2021 conform pct. 14 din Anexă 

la obiectivul ,,Cofinanțare program locuințe sociale,, a unei sume prea mari față 

de cota de cofinanțare in bugetul local aferentă acestui proiect, respectiv 

2.120,63 mii lei, precum și necesitatea asigurării finanțării pentru un obiectiv 

nou, respectiv achiziționarea unui complex de 3 terenuri de tenis, obiectiv inclus 

la poziția 11 în ,,Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de 

dezvoltare 2021 – Buget local (anexa nr.5 la proiectul de H.C.L. privind 

aprobarea bugetului local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2021) 

în valoare de 600 mii lei, propun diminuarea sumei alocate la obiectivul 

,,Cofinanțare program locuințe sociale Str. Islazului de la 2.120,63 mii lei la 
1.520,63 mii lei și introducerea în anexă a unui obiectiv nou: ,,Complex 3 



 

terenuri de tenis,, în valoare de 600 mii lei, în vederea finanțării acestora din 

excedentul bugetului local din anul 2021; 

- Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2020 este în sumă de 9.898.612,85lei. 
 

Față de cele prezentate mai sus, propun utilizarea excedentului bugetului 

local pe anul 2020 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, 

respectiv pentru investițiile în continuare, precum și a obiectivelor noi, conform 

listei anexa la proiectul de hotărâre. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi transmis Direcției economice în 

vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 
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Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Nr. 29084 din 15.04.2021                  E-mail: contabilitate@primariaroman.ro 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea anexei la H.C.L. 
nr. 18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al 

anului 2020 
 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Potrivit prevederile art. 58, alin(1), lit. a) din Legea nr. 276/2006 privind 

finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, se raportează în 

exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârii autorității 

deliberative, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
         Având în vedere: 

- Proiectele de investiții aprobate în anii anteriori și înscrise în lista de 

investiții, în anexă la H.C.L. nr.16 din 07.02.2020 privind aprobarea bugetului 

local consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2020 – proiectele multianuale 

(atât FEN cât și din bugetul local), proiecte care se derulează în baza graficelor de 

execuție și în cursul anului 2021; 
- Necesitatea asigurării cofinanțării și a cotei părți proprii a acestor 

proiecte de investiții, menționate în anexa la proiectul de hotărâre, de la bugetul 

local pe anul 2021; 

- Alocarea prin H.C.L. nr. 18/28.01.2021 conform pct. 14 din Anexă la 

obiectivul ,,Cofinanțare program locuințe sociale,, a unei sume prea mari față de 

cota de cofinanțare din bugetul local aferentă acestui proiect, respectiv 2.120,63 

mii lei, precum și necesitatea asigurării finanțării pentru un obiectiv nou, respectiv 

achiziționarea unui complex de 3 terenuri de tenis, obiectiv inclus la poziția 11 în 

,,Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare 2021 – Buget 

local (anexa nr.5 la proiectul de H.C.L. privind aprobarea bugetului local 

consolidat al Municipiului Roman pentru anul 2021) în valoare de 600 mii lei, 

propun diminuarea sumei alocate la obiectivul ,,Cofinanțare program locuințe 



 

sociale Str. Islazului de la 2.120,63 mii lei la 1.520,63 mii lei și introducerea în 

anexă a unui obiectiv nou: ,,Complex 3 terenuri de tenis,, în valoare de 600 mii 

lei, în vederea finanțării acestora din excedentul bugetului local din anul 2021; 

- Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe anul 2020 este în sumă de 9.898.612,85 lei. 

 

Față de cele prezentate mai sus, în vederea degrevării bugetului local de 

la plata acestor sume propun utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2020 

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, respectiv pentru 

investițiile în continuare, precum și pentru obiectivele noi conform listei anexa la 

proiectul de hotărâre. 

 
 

Director economic, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 


