
 
 

 

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 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
 

Nr.  61687 din 06.09.2022 
 
 

privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al 
anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și 

funcționare a bugetului local pe anul 2022 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 61690 din 06.09.2022 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate 
nr. 61692 din 06.09.2022 inițiat de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din 06.09.2022 al Secretarului general al 
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.09.2022 al Comisiei pentru buget 
finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.09.2022 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale .   
 În temeiul  art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, 
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  utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 
2021 în sumă de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare 
a bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1.1 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se modifică corespunzător anexa nr. 1.1 la H.C.L. nr. 59/2022.  
  Celelalte dispoziții ale acesteia rămân neschimbate. 

 
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. 
 
 

INIȚIATOR, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 
majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 
Anexa nr. 1.1 la H.C.L. nr. ___ din 07.09.2022 

                                                                                               (Anexa nr. 1.1 la H.C.L. nr. 59 din 30.03.2022) 
 

        LISTA    STUDII   ȘI   PROIECTE   FINANȚATE   DIN 
BUGETUL DE DEZVOLTARE  PE ANUL 2022     

                                  
                    mii lei 

Nr. 
crt 

DENUMIRE VALOARE 
INITIALA 

+ - VALOARE 
FINALA 

1 Proiect tehnic si asistenta tehnica AMBULATORIU 
SMIS124970-chelt. neeligibila 

164.04   164.04 

2 Studiu de fezabilitate Faleza rau Moldova 21.00   21.00 

3 Plan urbanistic zonal Scoala Vasile Alecsandri-Teren 
Sport 

85.00  -67.15 17.85 

4 Proiect tehnic consolidare mal drept rau Moldova 50.00   50.00 

5 Documentatii proiecte FEN 168.55 +67.15  235.7 

6 DALI Artera Roman Est 150.00   150.00 

7 Proiect racordare statii incarcare pentru masini electrice 15.00   15.00 

8 Studiu de fezabilitate  bretea Artera Vest 100.00   100.00 

9 DALI reparatii Rezervor 5000MC 50.00   50.00 

10 Proiect reabilitare acoperis Hala Centrală 60.00   60.00 

11 Studiu de fezabilitate modernizare zona intre str.Islazului 
si str.Primaverii 

130.00   130.00 

12 Studiu de fezabilitate Statie compost si deseuri 
constructii 

150.00   150.00 

13 Studiu de fezabilitate retele aductiune apa 100.00   100.00 

14 Studiu de fezabilitate Sistematizare zona Cuza Voda, 
Pietonal 

100.00   100.00 

15 Studiu de fezabilitate Sistematizare zona Aleea 
Revoluției  

15   15 

16 Proiect tehnic casierie Asistenta Sociala 20.00   20.00 

17 Proiectare si executie Fluide medicale SMUR 0   0 

18 Studiu de fezabilitate parc fotovoltaic 100.00   100.00 

19 Studiu de fezabilitate str. Islazului 0   0 

20 Studiu prefezabilitate Zona Piata Centrala 80   80 

21 Studiu prefezabilitate Baza Sportivă Multidisciplinară 

Modova 
83   83 

22 Adaptare la teren sala de sport 120 locuri 20   20 

23 Studiu de fezabilitate transport electric 160   160 

24 Proiect tehnic monument sens giratoriu Poarta Nord 10.00   10.00 

25 Proiect tehnic amenajari teren sport corp A Roman Voda 10.00   10.00 

26 Proiect gradinita 4 sali 80.00   80.00 

27 Expertiza tehnica constructie lift policlinica 50.00   50.00 

28 DALI gradinita 2 cu program prelungit « Muguri de 
lumina » 

75   75 

29 DALI cu elem. de SF mod. si extindere Str. Sperantei 40   40 

30 Proiect tehnic reamenajari, semnalizari rutiere 4.3   4.3 

31 PUZ-sistematizare verticala zona Cuza Voda Pietonal 
Stefan cel Mare 

90   90 

32 PT utilitati camin LPS, str. Stefan cel Mare 274 10   10 

 TOTAL 2190.89 +67.15 -67.15 2190.89 

 



 

                              

   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. 61690 din 06.09.2022             
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local 

al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și 

funcționare a bugetului local pe anul 2022 
             
          Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273 /2006 privind 
finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare cu privire la 
utilizarea excedentului bugetului local, în vederea asigurării finanțării 

obiectivelor de investiții, a studiilor și proiectelor și a cofinanțării proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, propun ca excedentul anului 2021 
în sumă de 24.536 mii lei, să fie utilizat integral pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunilor de dezvoltare și funcționare ale bugetului local. 

 

- Prin referatul nr. 61682 din 06.09.2022 și nota internă nr. 61683 din 
06.09.2022 întocmite de Direcția Tehnică și de Investiții se propune 
implementarea unui proiect tip – construire centru de colectare deșeuri prin 
aport voluntar, drept pentru care se impune rectificarea listei de studii și proiecte 
finanțate din bugetul local. 
  

Față de cele prezentate mai sus se propune utilizarea integrală a sumei de 
24.536 mii lei din acest excedent  pentru finanțarea secțiunilor de dezvoltare și 

funcționare a bugetului local. 
 

Pentru această se impune modificarea anexei 1.1 la H.C.L. nr. 59/2022, 
conform anexei 1.1 la prezenta hotărâre, iar celelalte studii și proiecte rămân 
neschimbare, așa cum au fost aprobate prin anexa 1.2 la H.C.L. nr. 59/2022. 
 

            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.             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: DIRECTIA ECONOMICA 
Nr. 61692   din 06.09.2022                      E-mail: contabilitate@primariaroman.ro 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea integrală a excedentului 
bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor 

de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022 
 

 

               Din punct de vedere al legalității: 
 

- Au fost respectate prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și completările ulterioare cu privire la utilizarea 
excedentului bugetului local precum și ale art. VII, pct. 3 din O.U.G. nr. 20/2022. 

 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

- Prin referatul nr. 61682 din 06.09.2022 și nota internă nr. 61683 din 06.09.2022 
întocmite de Direcția Tehnică și de Investiții se propune implementarea unui proiect tip 
– construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar, drept pentru care se impune 
rectificarea listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local. 
  

Se propune utilizarea integrală a sumei de 24.536 mii lei din acest excedent  
pentru finanțarea secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local. 

 

Pentru această se impune modificarea anexei 1.1 la H.C.L. nr. 59/2022, conform 
anexei 1.1 la prezenta hotărâre, iar celelalte studii și proiecte rămân neschimbare așa 

cum au fost aprobate prin anexa 1.2 la H.C.L. nr. 59/2022. 
 

Față  de  cele prezentate  mai  sus, apreciem proiectul de hotărâre ca legal și 

oportun. 
 

Director economic, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 


