
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 20.05.2021 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 34931 din 11.05.2021 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 35286 din 12.05.2021 întocmit de către Direcția 

Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.05.2021 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 al 

Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 al 

Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 

favorabil nr. ___ din __.05.2021 al Comisiei juridice; 

Examinând adresa nr. 14574/28.04.2021 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 32769/04.05.2021, înaintată de Spitalul Municipal 

de Urgență Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (4), 

lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, ale art. 139, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 

1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună, 

reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor 

angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 iunie 2021 

– 31 decembrie 2021. 
 



 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 

aprobată. 
 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 

 George-Alexandru BĂLAN                              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.  34931 din  11.05.2021 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 
  

 Prin adresa nr. 14574/28.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman 

sub nr. 32769 din 04.05.2021, Spitalul Municipal de Urgență Roman solicită un sprijin 

financiar în vederea asigurării, lunar, a cheltuielilor de transport pentru medicii 

angajați care fac zilnic naveta de la o distanță mai mare de 75 km, aceștia făcând zilnic 

naveta Iași – Roman, pentru asigurarea programului în CPU și în celelalte secții ale 

spitalului.  

 Solicitarea este motivată de faptul că Spitalul Municipal de Urgență Roman are 

imperios nevoie de serviciile acestor medici, în contextul numărului mare de 

prezentări/pacienți, în caz contrar riscând ca acești medici să plece în alte centre 

medicale care le asigură decontarea cheltuielilor solicitate sau alte facilități. Suma 

estimată, luând în calcul transportul cu microbuzul pentru 5 salariați, este de circa 

2.000 lei/lună, iar spitalul nu poate asigura din bugetul propriu plata cheltuielilor 

pentru naveta personalului angajat. De asemenea, se va putea lua în calcul și 

decontarea parțială a navetei acestor medici. 

 Având în vedere faptul că, actualmente, proiecția bugetului consolidat al 

municipiului Roman pentru anul 2021 nu are posibilitatea asigurării în întregime a 

sumelor necesare cheltuielilor cu naveta, propun domnilor consilieri alocarea din 

bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună, reprezentând contravaloarea unei părți din 

cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, 

pentru perioada 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021, urmând ca aceștia să prezinte 

documente justificative către Municipiul Roman până în data de 10 a lunii următoare 

celei  în care a avut loc transportul. De asemenea, Spitalul Municipal de Urgență 

Roman va prezenta un raport economico-financiar privind modul de cheltuire a 

sumelor pe anul 2020. 
 

 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 

către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre anexat.  

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           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: Direcția Economică și Serviciul organizare evenimente, cultură, 

culte, învățământ mass media și I.T. 

Nr. 35286 din 12.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 

local 

 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

alocarea din bugetul local a sumei 1.500 lei/lună reprezentând contravaloarea 

unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de 

Urgență Roman, pentru perioada 1 iunie 2021 – 31 decembrie 2021, se constată 

că această sumă se alocă cu respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și 

lit. „d”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,c”, ale art. 139, ale art. 140, 

precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale. 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
 

 

      Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 

 


