
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 22.03.2022 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 20176 din 18.03.2022 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 20230 din 21.03.2022 întocmit de către Direcția 

Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul de legalitate nr. ___ din __.03.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.03.2022al 
Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.03.2022 
al Comisiei juridice,  

Ținând cont de adresa nr. 1102-20-585/10.03.2022 și înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 20172/18.03.2022, înaintată de Primăria 

orașului Kamianets-Podilsky din Ucraina, în baza Pactului de amiciție - 
Preambul Protocol al unei Înțelegeri de cooperare, încheiat între Municipiul 
Roman și orașul Kamianets-Podilsky, în data de 25 noiembrie 2011, alin. (2), 
pct.5; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, (alineat modificat prin art. VII pct. 2 din O.U.G. 
nr. 20/2022 în vigoare de la 8 martie 2022); 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (4), 

lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,h”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), 

lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. 3, lit. ”a”, 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 100.000 
lei pentru achiziționarea unor bunuri, în regim de urgență, din lista solicitată de 



 

orașul înfrățit cu Municipiul Roman, Kamianets-Podilsky din Ucraina – stat 
vecin aflat în stare de conflict armat. 

 
Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 

aprobată. 
 

Art. 3. Direcţia Economică, Serviciul Achiziții Publice, Serviciul situaţii 

de urgenţă, SSM, protecție civilă, 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,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 
    Ștefan-Ionuț GÂRBEA                   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. 20176 din 18.03.2022 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 
 
  

 Prin adresa nr. 1102-20-585/10.03.2022 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 20172/18.03.2022, înaintată de Primăria orașului 

Kamianets-Podilsky din Ucraina, reprezentat de dl. Primar Mykhailo Positko, s-
a făcut un apel umanitar către Municipiul Roman, înaintând o listă cu solicitările 
de primă urgență de care are nevoie comunitatea, pentru a putea face față 

adăpostirii refugiaților din zona de război, ca urmare a invaziei armatei 
Federației Ruse în Ucraina. 

Astfel, în baza alin. (2), pct. 5 din Pactul de amiciție - Preambul Protocol 
al unei Înţelegeri de cooperare, încheiat între Municipiul Roman și orașul 

Kamianets-Podilsky în data de 25 noiembrie 2011, orașul înfrățit Kamianets-
Podilsky din Ucraina, ce adăpostește peste 18.000 de refugiați din zona de 
război care au nevoie de cazare, hrană, medicamente, produse de igienă și, cel 

mai important, aparate electrocasnice pentru a-și satisface în mod eficient 

necesitățile, a transmis o listă cu cele necesare, anexată la adresa nr. 1102-20-
585/10.03.2022.  
 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, (alineat modificat prin art. VII pct. 2 din O.U.G. 
nr. 20/2022 în vigoare de la 8 martie 2022): În bugetele locale se înscrie fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului 

Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se 
utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri 

ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte 

unităţi administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă 

dificultate sau către unităţi administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în 



 

stare de conflict armat, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă, propun 
domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei maxime de 100.000 lei 
pentru achiziționarea unor bunuri, în regim de urgență, din lista solicitată de 
orașul înfrățit cu Municipiul Roman, Kamianets-Podilsky din Ucraina – stat 
vecin aflat în stare de conflict armat. 
 
 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. 1           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. 20230 din 21.03.2022 
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 

local 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dl. Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

alocarea din bugetul local a sumei maxime 100.000 lei pentru achiziționarea 
unor bunuri, în regim de urgență, din lista solicitată de orașul înfrățit cu 

Municipiul Roman, Kamianets-Podilsky din Ucraina – stat vecin aflat în stare de 
conflict armat, se constată că această sumă se alocă cu respectarea prevederilor 
art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,h”, ale 
art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, 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, a prevederilor alin. (2), pct.5 din Pactul de amiciție - Preambul 
Protocol al unei Înțelegeri de cooperare, încheiat între Municipiul Roman și 

orașul Kamianets-Podilsky, în data de 25 noiembrie 2011, precum și cu 

respectarea prevederilor art. 36, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, (alineat modificat prin art. VII pct. 2 din O.U.G. nr. 
20/2022 în vigoare de la 8 martie 2022). 
 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 
 
 


