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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici și a finanțării execuției pentru proiectul 

,,Amenajare loc de joacă pentru copii și amenajare 

Parțială curte Grădinița nr.5 cu program prelungit, în Municipiul 

Roman, Județul Neamț,, 

 

 

 
 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către un grup de consilieri locali, 

înregistrat la Municipiul Roman sub nr. 59351/ 06.08.2021, apreciem 

următoarele: 

- din analiza art.1 nu rezultă clar dacă se dorește realizarea unui obiectiv 

de investiții, ori dacă se dorește achiziționarea de mijloace fixe sau 

dotări pentru spațiul de joacă; 

- la art.2 se constată că există un viciu de legalitate, în sensul că 

transferurile de sume din cap. 54.02.05 - ,,Fond de rezervă bugetară la 

dispoziția autorităților locale,, se face către cap. 67.02.50 - ,,Alte servicii 

în domeniile culturii, recreerii și religiei,, în vederea asigurării finanțării 

acțiunilor aprobate de Consiliul Local și nu invers, așa cum s-a înserat în 

textul propus.  

 

Din punct de vedere al oportunității: 

 

Potrivit contului de execuție bugetară cheltuielile pe luna august 2021, la 

cap. 54.02.05 se constată că există un disponibil de 115.310lei. Din acest 

disponibil, pentru ședința de Consiliu Local din data de 19.08.2021 s-au inițiat 

proiecte de hotărâri privind alocarea de sume pentru: 

- acordarea 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 financiara precară – 30.000lei; 



 

-  asigurarea cheltuielilor de transport pe teritoriul României a lotului de 

dans reprezentativ al asociației culturale ,,Dance Art Valian,, Roman, la 

Campionatul mondial de dans din Croația ,,Dance Star World Finals,, - 

10.500lei; 

-  Prin HCL nr. 174/11.08.2021 s-a aprobat premierea Cetățeanului de 

Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie), 

pentru performanța sportivă obținută la Jocurile Olimpice de la Tokyo 

2020 – 10.000lei. 

 

Pe lângă acestea, trebuie precizat că din același fond vor trebui să fie 

alocate sume pentru asigurarea dotărilor minime necesare în vederea începerii 

noului an școlar, în acest sens fiind în analiză oferte de la diferiți furnizori pentru 

onorarea solicitărilor venite din partea Colegiului Național ,,Roman Vodă,, , 

Grădinița cu program prelungit ,,Muguri de lumină,, , Grădinița cu program 

normal nr.2. 

În aceste condiții, apreciem că proiectul de hotărâre, cu îndreptarea erorii 

materiale de la Art.2, întrunește condițiile de legalitate impuse de lege, însă nu le 

întrunește pe cele de oportunitate, având în vedere că sumele alocate prin buget la 

această dată sunt insuficiente. 
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