
 
 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 25.11.2021 

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

RECTIFICAREA   
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 

 
 

A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMĂRIA ROMAN 

 
VENITURI 

     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare +1293,80 +1293,80 
Cap. 48.02.02.01 – Sume primite in contul platilor efectuate in 
anul curent – Proiect SMIS 135378 

+1500 +1500 

Cap. 48.02.02.03 – Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii anteriori – Proiect SMIS 135378 

-1500 -1500 

TOTAL +1293,80 +1293,30 

 
CHELTUIELI  

     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor si 
dezvoltarii comunale 

+1293,80 +1293,80 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv 70.02.186 – Reabilitare peisagistica zona Bld. Republicii 
+909 +909 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv 70.02.187 – Dezvoltare parcari de resedinta 
+6,30 +6,30 

Art. 71.03 – Reparatii capitale aferente mijloacelor fixe 

Obiectiv 70.02.188 – Rest de executat Modernizare Pietonal Stefan 

cel Mare 

+378,50 +378,50 

TOTAL +1293,80 +1293,80 

 
 

B. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMĂRIA ROMAN 
 
 

VENITURI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 07.02.03 – Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru 
activitatea notariala si alte taxe de timbru 

+1569,80 +1569,80 

Cap. 37.02.03 – Varsaminte din sectiunea de functionare pt 
finantarea sectiunii de dezvoltare 

-1293,80 -1293,80 

Cap. 48.02.82 – Sume alocate pentru stimulentul de risc +60 +60 
TOTAL +336 +336 
 
 



 

 
 
 
 

CHELTUIELI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 54.02.05 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
autoritatilor locale 

-66,81 -66,81 

Art. 50.04 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 

locale 

-66,81 -66,81 

Cap. 61.02.05 – Protectie civila +45 +45 
Art. 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
+45 +45 

Cap. 67.02.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, zone 
verzi, baze sportive si de agrement +25 +25 

Art. 20.01.09 – Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
+25 +25 

Cap.67.02.50 – Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si 
religiei 

+66,81 +66,81 

Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +66,81 +66,81 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor 
si dezvoltarii comunale 

+50 +50 

Art. 20.05.30 – Materiale de natura obiectelor de inventar +50 +50 

Cap. 74.02.05.01 – Salubritate  +100 +100 
Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +100 +100 

TOTAL +220 +220 
 
 
 

C. ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

CHELTUIELI 
     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Colegiul Tehnic ,,Miron Costin’’ +1 +1 

Cap. 65.02.04.02 – Invatamant secundar superior +1 +1 
Art. 10.02.05 – Transport la si de la locul de munca +1 +1 

Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi’’ +55 +55 

Cap. 65.02.04.01 – Invatamant secundar inferior +21 +21 
Art. 10.02.05 – Transport la si de la locul de munca +1 +1 

Art. 20.01.03 – Incalzit, iluminat si forta motrica +20 +20 

Cap. 65.02.04.02 – Invatamant secundar superior +34 +34 
Art. 20.01.03 – Incalzit, iluminat si forta motrica +29 +29 

Art. 20.01.04 – Apa, canal si salubritate +5 +5 

TOTAL +56 +56 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
D. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN 

 
CHELTUIELI 

     mii lei 

Denumire indicator Trim. IV Total an 
Cap. 68.02.04 – Asistenta acorordata persoanelor in varsta +60 +60 
Art. 10.01.29 – Stimulent de risc +60 +60 

Cap. 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii -70 -70 
Art. 10.01.01 – Salarii de baza -50 -50 

Art. 20.05.30 – Materiale de natura obiectelor de inventar -20 -20 

Cap. 68.02.11 – Cresa +4 +4 
Art. 20.01.02 – Materiale pentru curatenie -3 -3 

Art. 20.05.03 – Lenjerii si accesorii de pat +7 +7 

Cap. 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social +3 +3 
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
+3 +3 

Cap. 68.02.50.50 – Alte cheltuieli cu asistenta sociala +63 +63 
Art. 10.01.01 – Salarii de baza +50 +50 

Art. 10.01.17 – Indemnizatie de hrana -2 -2 

Art. 10.03.07 – Contributie asiguratorie de munca +2 +2 

Art. 20.01.01 – Furnituri de birou +5,60 +5,60 

Art. 20.01.02 – Materiale pentru curatenie -3 -3 

Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

-1,70 -1,70 

Art. 20.04.02 – Materiale sanitare  -8 -8 

Art. 20.04.04 – Dezinfectanti -8 -8 

Art. 20.05.03 – Lenjerii si accesorii de pat -7 -7 

Art. 20.05.30 – Materiale de natura obiectelor de inventar +60 +60 

Art. 20.06.01 – Deplasari interne, detasari, transferari -14,90 -14,90 

Art. 20.13 – Pregatire profesionala -10 -10 

TOTAL +60 +60 
 
 



 

 

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 25.11.2021 
                                                                                           (Anexa nr. 5 la H.C.L. nr.  101  din 22.04.2021) 

 

 

 

 
 

LISTA  OBIECTIVELOR DE INVESȚITII 

FINANȚATE DIN BUGETUL  DE  DEZVOLTARE  2021 

BUGET LOCAL 
 

                                                                                                                                                       mii lei 
Nr. 

 
DENUMIRE OBIECTIV OBIECTIV 

VALOARE 

INITIALA 
 

+ 
 
- 

VALOARE 
FINALA 

 51.02.01.03-Autoritati executive  954.62   954.62 

1 Achizitie spatiu CEC-71.01.30 51.02.39 943.62   943.62 

2 Sistem proiectare grafica si sustinere 

sedinte online-71.01.30 

51.02.40 11   11 

 61.02.05-Protectie civila si protectia 

contra incendiilor 

 6.9   6.9 

3 Inlocuire centrala detectie, semnalizare 

incendiu-71.01.02 

61.02.20 6.9   6.9 

 65.02.03.01-invatamant prescolar  1612.51   1612.51 

4 Lucrari suplimentare proiect FEN 

Centrul de zi pt anteprescolari aflati in 

situatii de risc,str.Smirodava, nr.28-

71.01.01 

65.02.43 1216.47   1216.47 

5 Dotari -neeligibile.proiect FEN Centrul 

de zi pt anteprescolari aflati in situatii 

de risc,str.Smirodava, nr.28-71.01.03 

65.02.52 328   328 

6 Cuptor electric gradinita PP nr3  -

71.01.02 

65.02.53 22.14   22.14 

7 Masa fixa cu suporti bucatarie gradinita 

PP nr3  -71.01.02 

65.02.54 2,60   2,60 

8 Feliator bucatarie gradinita PP nr3  -

71.01.02 

65.02.55 3,15   3,15 

9 Hota inox- bucatarie gradinita PP nr3  -
71.01.02 

65.02.56 5,15   5,15 

10 Dotari mobilier gadinita nr.2 – 71.01.02 65.02.57 35   35 

 65.02.04.01 invatamant secundar 

inferior 

 510   510 

11 Dotari mobilier Scoala ,,Vasile 

Alecsandri,, corp B 71.01.02 

65.02.58 55   55 

12 Conservare si amenajare beci Sc.Vasile 

Alecsandri corp B-71.03 

65.02.59 55   55 

13 Rest de executat reabilitare corp B Sc. 

Vasile Alecsandri-71.03 

65.07.03 400   400 

  65.02.04.02 invatamant secundar 

superior 

 20.83   20.83 

14 Cheltuieli suplimentare neeligibile 

proiect POCU SMIS107980 -71.01.30 

65.02.50 20.83   20.83 

 66.02.06.01- SPITALE  739   739 

15 Cheltuieli suplimentare neeligibile 66.02.05 20   20 



 

proiect FEN AMBULATORIU-71.01.30 

16 Dotari SMU ROMAN -51.02.28 

                           

                           Sume de la MS 

                           cofinantare BL 

66.02.04 719 

 

647 

72 

  719 

 

647 

72 

 67 .02.05.03 INTRETINERE 

GRADINI PUBLICE,PARCURI , 

ZONE VERZI 

 1932.1   1932.1 

17 Lucrari suplimentare proiect FEN Parc 

Jora – 71.01.01 

67.02.56 0   0 

18 Lucrari suplimentare Proiect FEN parc 
Zavoi-71.01.01 

67.02.57 1235.5   1235.5 

19 Aparat multifunctional sport-71.01.02 67.02.67 34   34 

20  Complex 3 terenuri tenis – 71.01.01 67.02.68 600   600 

21 Tractoras-71.01.02 67.02.50 26   26 

22 Motocositoare -71.01.02 67.02.12 21.6   21.6 

23 Hidrobiciclete-71.01.02 67.02.20 15   15 

 70,02,03,30 -ALTE CHELT. IN 

DOM.LOCUINTELOR 

 5523.63   5523.63 

24  Lucrari suplimentare Proiect FEN-
7blocuri -71.01.01 

70.02.156 347   347 

25 Constructie locuinte sociale strada 
Islazului.71.01.01 

din care : 

- MDRAP 

- Buget local 

70.02.149 5020.63 

 

 

4600 

420.63 

  5020.63 

 

 

4600 

420.63 

26 RK acoperis bl20 aleea Vasile Lupu-

71.03 

70.02.183 60   60 

27 RK fatade bl2 aleea Vasile Lupu-71.03 70.02.184 51   51 

28 RK fatade bl.4 aleea Vasile Lupu-71.03 70.02.185 45   45 

 70.02.05.02- Amenajari hidrotehnice  245.52   245.52 

29 Racorduri electrice statii repompare ape 

pluviale cartier N.Balcescu-71.01.01 

70.02.171 245.52   245.52 

   70.02.07-Alimentare gaze naturale  2.2   2.2 

30 Extindere bransament instalatie gaz si 

incalzir imobil FDTLacramioarelor-

71.01.01 

70.02.157 2.2   2.2 

  70.02.50 ALTE SERVICII IN 

DOMENIUL LOCUINTELOR SI 

DEZV COMUNALE 

 2721.4 +1293.8  4930.5 

31 Studii si proiecte  -  71.01.30 70.02.121 1601.8   1601.8 

32 Cofinantare ECONEAMT  - 55.01.13 70.02.108 400   400 

33 Echipamente parcari publice Roman – 

71.01.02 

70.02.142 294   294 

34 Luminatoare Piata centrala – 71.01.02 70.02.176 0   0 

35 Inlocuiri centrale si instalatii termice-

71.01.02 

70.02.177 150   150 

36 Utilitati ANL-71.01.01 70.02.178 150   150 

37 Extindere sistem supraveghere video-

71.01.02 

70.02.86 100   100 

38 Toalete publice 1 buc-71.01.02 70.02.179 0   0 

39 Complex joaca pentru copii – 2buc-

71.01.02 

70.02.180 14   14 

40 Masina de taiat asfalt plus disc-71.01.02 70.02.181 8.35   8.35 

41 Placa compactoare plus placa cauciuc 70.02.182 3.25   3.25 



 

42 Reabilitare peisagistica zona 

Bulevardul Republicii-71.03 

70.02.186 0 +909  909 

43 Dezvoltare parcari de resedinta -71.03 70.02.187 0 +6.3  6.3 

44 Rest de executat Modernizare Pietonal 

Stefan cel Mare -71.03 

70.02.188 0 +378.5  378.5 

 74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor 

reziduale 

 740   740 

45 Canalizare str.Teiului-71.01.01 74.02.11 600   600 

46 Extindere canalizare str. Ocnitei-
71.01.01 

74.02.12 40   40 

47 Sectorizare retea distributie apa-
71.01.01 

74.02.13 100   100 

 74.02.05-Colectarea, tratarea si 
distrugerea deseurilor 

 200   200 

48 Platforme supraterane de desuri 
municipale-71.01.02 

74.02.10 200   200 

 84.02.03.03-Strazi  1640   1640 

49 Rest executat obiectiv Modernizare 

strazi Cartier Nicolae Balcescu-

71.01.01 

84.02.17 1640   1640 

 TOTAL LISTA INV. BLOCAL 2021  16848.71 +1293.8  18142.51 
 



 

                    

     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. 88905 din 16.11.2021                   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 
privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei 
obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al 

bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul 
Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții la 

Direcția Municipal Locato Roman 

 pe anul 2021 
 
 

 Având în vedere : 
 
 - Proiectul de Hotărâre inițiat de Serviciul Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. privind alocarea sumei de 4,1 mii 
lei aferentă premierii sportivilor romașcani care au obținut rezultate deosebite la 
campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru seniori și a sumei de 62,71 mii lei 
pentru asigurarea bunei desfășurări a manifestărilor organizate in luna 
decembrie 2021 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș 
Crăciun); 

- Adresa nr. 2121/15.11.2021 înaintată de Liceul Teologic Romano-Catolic 
,,Sfântul Francisc de Assisi’’ Roman privind suplimentarea bugetului cu suma 
de 55 mii lei aferentă asigurării plății utilităților si navetei cadrelor didactice; 

- Referatele nr. 89446 și 89443 înaintate de Serviciul Situații de Urgență 
privind necesitatea achiziționării măștilor de protecție și al dezinfectanților de 
mâini și suprafețe pentru elevii și personalul instituțiilor de învățământ din 
Municipiul Roman; 

- Referatele nr. 89957 și nr. 89413  înaintat de Direcția Servicii Edilitare 
privind necesitatea achiziției de materiale necesare pentru ornarea orașului în 
perioada sărbătorile de iarnă precum și necesitatea achiziției de semințe de flori 
anuale; 

- Adresa nr. 37787 înaintată de Spitalul Municipal de Urgență Roman prin 
care solicită rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii; 



 
- Adresa nr. 2588 înaintată de Direcția Administrare Piețe Roman prin care 

solicită rectificarea bugetului; 
- Adresa nr. 3056 și nr. 3040 înainte de Direcția Municipal Locato Roman 

prin care solicită rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții; 
- Încasarea în Bugetul Local a sumei de 60 mii lei reprezentând stimulentul 

de risc acordat Direcției de Asistență Socială Roman prin transfer de la 
Ministerul Sănătății; 

- Referatele nr. 16787 și nr. 17567  înaintate de Direcția de Asistență 
Socială Roman prin care solicită suplimentarea bugetului aferent stimulentului 
de risc al persoanelor izolate la locul de muncă precum și rectificarea bugetului; 

- Adresa nr. 4255  înaintată de Club Sportiv Municipal Roman prin care 
solicită rectificarea bugetului. 

 
 Supun analizei și aprobării  Consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei obiectivelor de investiții 
finanțate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, a listei obiectivelor de 
investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de 
investiții la Direcția Municipal Locato Roman 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. 89813 din 18.11.2021      

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei 
obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare al 

bugetului local, a listei obiectivelor de investiții la Spitalul 
Municipal de Urgență Roman și a listei obiectivelor de investiții la 

Direcția Municipal Locato Roman 

 pe anul 2021 
 

Având în vedere : 
 
 
- Proiectul de Hotărâre inițiat de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. privind alocarea sumei de 4,1 mii lei 
aferentă premierii sportivilor romașcani care au obținut rezultate deosebite la 
campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru seniori și a sumei de 62,71 mii lei 
pentru asigurarea  bunei desfășurări a manifestărilor organizate în luna decembrie 
2021 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș Crăciun), se 
impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Adresa nr. 2121/15.11.2021 înaintată de Liceul Teologic Romano-Catolic 
,,Sfântul Francisc de Assisi’’ Roman privind suplimentarea bugetului cu suma de 
55 mii lei aferentă asigurării plății utilităților și navetei cadrelor didactice, se 
impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Referatele nr. 89446 și 89443 înaintate de Serviciul Situații de Urgență 
privind necesitatea achiziționării măștilor de protecție și al dezinfectanților de 
mâini și suprafețe pentru elevii și personalul instituțiilor de învățământ din 
Municipiul Roman, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Referatele nr. 89957 și nr. 89413  înaintat de Direcția Servicii Edilitare 
privind necesitatea achiziției de materiale necesare pentru ornarea orașului în 
perioada sărbătorile de iarnă precum și necesitatea achiziției de semințe de flori 
anuale, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Adresa nr. 37787 înaintată de Spitalul Municipal de Urgență Roman prin 
care solicită rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții finanțate 



 
integral sau parțial din venituri proprii, se impune rectificarea bugetului conform 
anexelor nr. 2 și nr. 4; 

- Adresa nr. 2588 înaintată de Direcția Administrare Piețe Roman prin care 
solicită rectificarea bugetului, se impune rectificarea bugetului conform anexei 

nr. 2; 
- Adresele nr. 3056 și nr. 3040 înaintate de Direcția Municipal Locato 

Roman prin care solicită rectificarea bugetului și a listei obiectivelor de investiții, 
se impune rectificarea bugetului conform anexelor nr. 2 și nr. 5; 

- Încasarea în Bugetul Local a sumei de 60 mii lei reprezentând stimulentul 
de risc acordat Direcției de Asistență Socială Roman prin transfer de la Ministerul 
Sănătății, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1; 

- Referatele nr. 16787 și nr. 17567  înaintate de Direcția de Asistență Socială 
Roman prin care solicită suplimentarea bugetului aferent stimulentului de risc al 
persoanelor izolate la locul de muncă precum și rectificarea bugetului, se impune 
rectificarea bugetului conform anexelor nr. 1 și nr. 2; 

- Adresa nr. 4255  înaintată de Club Sportiv Municipal Roman prin care 
solicită rectificarea bugetului, se impune rectificarea bugetului conform anexei 

nr. 2; 
 - Proiectul de hotărâre inițiat de către dl. Leonard Achiriloaei, primarul 

Municipiului Roman privind reactualizarea listei proiectelor de lucrări propuse a 
fi finanțate din împrumutul rambursabil intern contractat de UAT Mun. Roman în 
baza garanțiilor proprii, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 3; 
 

 
Față  de  cele prezentate  mai  sus  rugăm  domnii consilieri  să  analizeze și  

să  se pronunțe  asupra:    
- rectificării  bugetului local  – conform anexei nr. 1; 
- rectificării bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau 

 parțial din venituri proprii și subvenții  – conform anexei nr. 2; 
- rectificării  listei obiectivelor  de  investiţii finanţate  din  bugetul   local – 

conform anexei nr. 3; 
- rectificării listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanţate 

integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la  Spitalului Municipal de 
Urgenţă Roman – conform anexei nr. 4; 

- rectificării listei obiectivelor de investiţii din bugetul instituțiilor finanţate 
integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la  Direcția Municipal Locato 
Roman – conform anexei nr. 5. 

 

 

 
Direcţia Economică 

Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 


