
 
 

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 27.01.2022 

 
privind aprobarea transferului în Bugetul Local, Cap.36.02.05 - 

,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor publice’’ 
a excedentului anului 2021 din activitatea autofinanțată la Căminul de 

bătrâni ,,Casa bunicilor’’ 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 4359 din 20.01.2022 inițiat de către domnul 

Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și  raportul de specialitate 
nr. 4486  din 21.01.2022 întocmit de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul favorabil nr. __ din .01.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, 
avizul favorabil nr. ___ din .01.2022 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate 
nr. ____ din .01.2022  al  Secretarului general al Municipiului  Roman; 

Având în vedere prevederile art. 58 alin.1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind 
finanțele publice lcocale .   
 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, precum și al art. 71, alin. 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale.  

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art. 1. Se aprobă transferul în Bugetul Local, Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din 
veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor publice’’ a sumei de 153.986,63 lei 
reprezentând excedentul anului 2021 din activitatea autofinanțată la Căminul de bătrâni 
,,Casa bunicilor’’. 
 
       Art. 2. Direcția de Asistență Socială Roman și Direcția economică vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . 
 
       Art.  3. 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, 
       Radu-Cătălin CURPĂN                                  Gheorghe CARNARIU 



 

                             

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

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 4359 din 20.01.2022             
 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiect de hotărâre privind aprobarea transferului în Bugetul 
Local, Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile 

instituțiilor publice’’ a excedentului anului 2021 din activitatea 
autofinanțată la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’ 

 

 

 
Având în vedere: 

 

- prevederile art. 71, alin. 4, din Legea nr. 273 /2006 privind finanțele 

publice locale cu modificările și completările ulterioare cu privire la utilizarea 

excedentului bugetului de venituri proprii; 

- că începând cu 01.01.2022 Direcția de Asistență Socială Roman nu mai 

poate desfășura activitatea autofinanțată la Centrul rezidențial pentru persoane 

vârstnice ,,Casa Bunicilor,, și faptul că anul 2021 s-a încheiat cu excedent în 

valoare de 153.986,63 lei, propun aprobarea transferului în Bugetul Local, 

Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor 

publice’’ a sumei de 153.986,63 lei reprezentând excedentul anului 2021 din 

activitatea autofinanțată la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’. 

 

            Prezentul referat de aprobare va fi transmis direcției economice în 

vederea întocmirii raportului de specialitate. 

  

 

  

     

                                                   Inițiator, 
                                  Primarul Municipiului Roman , 
                                       Leonard ACHIRILOAEI  



 

                              

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

Emitent: Directia Economica 
Nr. 4486 din 21.01.2022          
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiect de hotărâre privind aprobarea transferului în Bugetul Local, 
Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor 

publice’’ a excedentului anului 2021 din activitatea autofinanțată la Căminul de 
bătrâni ,,Casa bunicilor’’ 

 

            Din punct de vedere al legalității: 
 

-  În vederea respectării prevederilor art. 71, alin. 4, din Legea nr. 273 /2006 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare cu privire la 
utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii; 

 
Din punct de vedere al oportunității: 

         
- Având în vedere Referatul Direcției de Asistență Socială Roman nr. 

543/18.01.2022 și înregistrat sub nr. 4327/20.01.2022 prin care se comunică că 
începând cu 01.01.2022 Direcția de Asistență Socială Roman nu mai poate desfășura 
activitatea autofinanțată la Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice ,,Casa 
Bunicilor,, și faptul că anul 2021 s-a încheiat cu excedent în valoare de 153.986,63 lei.  

 
Față de cele prezentate mai sus se propune aprobarea transferului în Bugetul Local, 

Cap.36.02.05 - ,,Vărsaminte din veniturile și/ sau disponibilitățile instituțiilor publice’’ 
a sumei de 153.986,63 lei reprezentând excedentul anului 2021 din activitatea 
autofinanțată la Căminul de bătrâni ,,Casa bunicilor’’. 

 
Având în vedere cele invocate mai sus, apreciez proiectul ca legal și oportun. 
  
                                  

Director economic, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 


