
 
 

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 02.11.2021 

 
privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de studii și 

proiecte pe anul 2021 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 83201  din 01.11.2021 iniţiat de către 

dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate 
nr. 83389 din 01.11.2021 întocmit de Direcția Economică. 

Văzând avizul de legalitate nr. ______ din 01.11.2021 al Secretarului general 
al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 02.11.2021 al Comisiei pentru 
buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ____ din 02.11.2021 al Comisiei 
juridice;   
 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  rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 
1 - parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă  rectificarea Listei de studii și proiecte, conform anexei nr. 
2 - parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 
 

           Art. 3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art. 4. 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, 
          Ionuț CORBU                                                 Gheorghe CARNARIU 



 

 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 02.11.2021 

                                                                                      (Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.  101 din 22.04.2021) 

 
 
 
 

RECTIFICAREA   
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 

 
A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMĂRIA ROMAN 

 
VENITURI 

     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 07.02.01.01 – Impozit pe cladiri persoane fizice +215 +215 
Cap. 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate -65 -65 

TOTAL +150 +150 
 

 
B. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

 
CHELTUIELI 

     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate +125 +125 
Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar +125 +125 

Cap. 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii +90 +90 
Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar +90 +90 

TOTAL +215 +215 
 
 

C. ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CHELTUIELI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Scoala de arta ,,Sergiu Celibidache’’ -10 -10 

Cap. 65.02.04.01 – Invatamant secundar inferior -10 -10 
Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar -10 -10 

Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi’’ -20 -20 

Cap. 65.02.04.01 – Invatamant secundar inferior -20 -20 
Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar -20 -20 

Liceul Teologic ,,Episcop Melchisedec’’ -35 -35 

Cap. 65.02.04.02 – Invatamant secundar superior -35 -35 
Art. 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar -35 -35 

TOTAL -65 -65 
 

 



 

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 02.11.2021 
                                                                                      (Anexa nr. 7 la H.C.L. nr.  101 din 22.04.2021) 

           
 

LISTA   STUDII   ȘI   PROIECTE   FINANȚATE   DIN 

BUGETUL  DE  DEZVOLTARE  PE ANUL 2021 

                                                                                                                             

 
                    mii lei 

Nr. 

crt 
DENUMIRE 

VALOARE 

INITIALA 
+ - 

VALOARE 

FINALA 

1 
PT si asistenta tehnica AMBULATORIU 

SMIS124970-chelt. neeligibila 
484   484 

2 

Proiectare instalatie utilizare energie 

electrica pentru alimentare statii 

repompare cartier N.Balcescu 

6   6 

3 SF Faleza rau Moldova 41   41 

4 Actualizare SF gradinita VICTOR HUGO 40   40 

5 DALI POILICLINICA 80   80 

6 PTH Policlinica etapa I 42   42 

7 
Sistematizare verticala si si drum colector 

Artera VEST 
50 +12  62 

8 PUZ Scoala Vasile Alecsandri-Sala Sport 85   85 

9 Documentatie tehnica canalizare str.Teiului 40   40 

10 
SF sistematizare verticala str.Islazului 

Primaverii 
50   50 

11 

ET, Audit , evaluare trei gradinite : DALI-trei 

gradinite : grd.Muguri de lumina, grd.5 si 

grd.1 

42   42 

12 PTH consolidare mal drept rau Moldova 42   42 

13 Documentatii proiecte FEN 155   155 

14 Alte studii 117   117 

15 SF,DTAC,PT terenuri tenis 18   18 

16 DALIsi PT grd.5  71.4   71.4 

17 DALIsi PT grd.1 71.4   71.4 

17 
Documentatie DALI/SF, Expertiza tehnica 

modernizare strazi prin PNI-Anghel Saligny 
155   155 

18 Studiu prefezabilitate Bretea Artera Vest 12  -12 0 

 TOTAL 1601.8 +12 -12 1601.8 

 

 

 

 



 

                    

     MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1,       www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr.    83201  din     01.11.2021                  E-mail: primar@primariaroman.ro 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

privind aprobarea rectificării bugetului local 
 și a listei de studii și proiecte pe anul 2021 

  
Având în vedere : 
 

- H.C.L. nr. 234 / 28.10.2021 privind acordarea unui stimulent financiar pentru 
copiii nou-născuți, în vederea sprijinirii familiilor cu domiciliul în municipiul Roman; 

- Adresa nr. 26393/ 28.10.2021 primită din partea AJFP Neamț prin care se 
comunică diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate aferente finanțării cheltuielilor privind drepturile copiilor cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul de masă cu suma de 65 mii lei; 

- Adresa nr. 15492/ 01.11.2021 înaintată de Direcția de Asistență Socială 
Roman privind suplimentarea bugetului cu suma de 125 mii lei aferentă asigurării 
plății asistenților personali pentru luna octombrie; 

- Adresa nr. 83327/ 19.10.2021 prin care s-a solicitat de la AJFP Neamț suma 
de 700 mii lei necesară pentru plata asistenților personali în luna noiembrie și 
decembrie 2021 și în urma căreia ni s-a transmis verbal că până la o rectificare a 
bugetului de stat să suportăm din bugetul local suma necesară achitării asistenților 
personali pentru luna octombrie care se achită în luna noiembrie, urmând să primim 
sumele solicitate la următoarea rectificare a bugetului de stat; 

- Încasarea suplimentară față de bugetul aprobat a sumei de 215 mii lei; 
- Referatul nr. 77026/ 13.10.2021 înaintat de Direcția Tehnică și de investiții 

privind necesitatea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului ,,Sistematizare 
verticală și drum colectare Artera Vest’’. 
 

 Supun analizei și aprobării  Consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local și a listei de studii și proiecte pe anul 2021. 
 

Prezentul referat se va transmite către Direcția economică în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                      

     MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1,     www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 83389 din 01.11.2021                  E-mail: contabilitate@primariaroman.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de studii și 
proiecte pe anul 2021 

 
Având în vedere : 
 

- H.C.L. nr. 234 / 28.10.2021 privind acordarea unui stimulent financiar 
pentru copiii nou-născuți, în vederea sprijinirii familiilor cu domiciliul în 
municipiul Roman, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Adresa nr. 26393/ 28.10.2021 primită din partea AJFP Neamț prin care se 
comunică diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate aferente finanțării cheltuielilor privind drepturile copiilor cu 
cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă cu suma de 65 mii 
lei, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Adresa nr. 15492/ 01.11.2021 înaintată de Direcția de Asistență Socială 
Roman privind suplimentarea bugetului cu suma de 125 mii lei aferentă asigurării 
plății asistenților personali pentru luna octombrie, se impune rectificarea 
bugetului conform anexei nr. 1; 

- Adresa nr. 83327/ 19.10.2021 prin care s-a solicitat de la AJFP Neamț 
suma de 700 mii lei necesară pentru plata asistenților personali în luna noiembrie 
și decembrie 2021 și în urma căreia ni s-a transmis verbal că până la o rectificare 
a bugetului de stat să suportăm din bugetul local suma necesară achitării 
asistenților personali pentru luna octombrie care se achită în luna noiembrie, 
urmând să primim sumele solicitate la următoarea rectificare a bugetului de stat, 
se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Încasarea suplimentară față de bugetul aprobat a sumei de 215 mii lei, se 
impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Referatul nr. 77026/ 13.10.2021 înaintat de Direcția Tehnică și de investiții 
privind necesitatea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului ,,Sistematizare 



 
verticală și drum colectare Artera Vest’’, se impune rectificarea bugetului 
conform anexei nr. 2; 

 

Față  de  cele prezentate  mai  sus  rugăm  domnii consilieri  să  analizeze și  
să  se pronunțe  asupra: 

    

- rectificării  bugetului local  – conform anexei nr. 1; 
- rectificării listei de studii și proiecte – conform anexei nr. 2; 
 

 
Direcţia Economică 

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


