
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 19.08.2021 

 
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 59702 din 09.08.2021 iniţiat de Leonard 
Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate 

comun nr. 60185 din 10.08.2021 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul 
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.08.2021 dat de către Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2021 al Comisiei 
pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. __ din __.08.2021 al Comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. ___ din 
__.08.2021 al Comisiei juridice,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 

În temeiul prevederilor art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004R, 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. 
(1), ale art. 20 din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), 

lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a” , ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”,  precum şi ale art. 139, 
art. 140 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 maxime de 30.000 lei 

pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul 
școlar 2021-2022, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul 
Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de 

învățământ romașcane. 
 



 

 

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,                             Secretar general al Municipiului Roman,    
       Elena CHELMUȘ                                        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. 59702 din 09.08.2021 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 
bugetul local 

 
 În vederea prevenirii abandonului școlar, Primăria municipiului Roman a 
inițiat și organizat la început de an școlar Campania „Te ajut să înveți” pentru 
elevii buni la învățătură cu domiciliul în municipiul Roman, dar ale căror familii 

se confruntă cu probleme financiare, anul acesta aflându-se la a șaptea ediție.  
 Începutul de an școlar reprezintă un moment dificil pentru familiile 
acestor elevi, fiind nevoite să suporte cheltuieli însemnate pentru pregătirea 

copiilor pentru noul an de învățământ.  
 Administrația publică locală îi sprijină pe elevii buni la învățătură 
domiciliați în municipiul Roman, aflați în dificultate financiară, și consideră 

oportună achiziționarea de ghiozdane/genți echipate cu rechizite școlare pentru 

acești elevi, în baza propunerilor ce vor fi înaintate Municipiului Roman de către 

instituțiile de învățământ romașcane, înaintea începerii anului școlar 2020-2021. 
 Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a 
sumei maxime de 30.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare 

echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2021-2022, pentru elevii buni la 
învățătură cu domiciliul în municipiul Roman și care au o situație financiară 

precară, conform propunerilor unităților de învățământ romașcane. 
 

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.             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. 60185 din 10.08.2021 
 
 

 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local 
 
 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 
alocarea din bugetul local a sumei maxime de 30.000 lei pentru achiziționarea 

de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2021-2022, 
pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul Roman, care au o 
situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de învățământ 

romașcane, se constată că aceasta este alocată cu respectarea prevederilor art. 
52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004R, privind protecția 
şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. (1), ale art. 20 
din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale 
alin. (4), lit. „a , ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”,  precum şi ale art. 139, art. 140 şi 

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 
 


