
 

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. 83310 din 15.11.2022 

 
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
Examinând referatul de aprobare nr. 82885 din 14.11.2022 iniţiat de către dnul 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate 
nr. 83348 din 15.11.2022 inițiat de Direcția Economică. 

Văzând avizul de legalitate nr. _____  din __.11.2022 al Secretarului general al 
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2022 al Comisiei pentru buget 
finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ____ din __.11.2022 al Comisiei juridice;   
 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 rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform 
anexei nr. 1 - parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

 

Art. 2. Direcția Economică va 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. 
 

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 __  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 la H.C.L. nr. __ din 17.11.2022 

                                                                                 (Anexa nr. 1 si 1.1 la H.C.L. nr. 26 din 10.02.2022) 
 
 
 

RECTIFICAREA   
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022 

 
 
 

A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMĂRIA ROMAN 
 
 

VENITURI 
     mii lei 

Denumire indicator Influenta 
an 

Cap. 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate 
Finantarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pt. prescolarii si 
elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

+2167 

TOTAL +2167 
 
 

CHELTUIELI  
     mii lei 

Denumire indicator Influenta 
an 

Cap. 54.05 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale -300 
Art.. 50.04 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale -300 
Cap. 65.02.11.30 – Alte servicii auxiliare +2167 
Art. 57.02.05 – Suport alimentar: 

- Liceul cu Program Sportiv Roman 
- Colegiul Tehnic ,,Danubiana’’ Roman 

+2167 
+979 
+1188 

Cap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei +300 
Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +300 
TOTAL +2167 

 
 
 



 

                    

     MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1,       www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
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Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 82885 din  14.11.2022                   

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2022 

 
 
 Având în vedere: 
 

- Adresa nr. 28935 din 15.11.2022 înaintată de AJFP Neamț privind 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

aferentă finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 

2.167 mii lei; 
-  Proiectul de Hotărâre nr. 82641 din 11.11.2022 privind alocarea 

sumei de 300 mii lei aferentă organizării și desfășurării în bune condiții a 

manifestărilor și activităților specifice lunii decembrie 2022 (Ziua Națională a 

României, Nunta de Aur, Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, 

Caleașca lui Moș Crăciun, Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman 

Metropolitan’’ și Revelionul 2023). 
 

 Supun analizei și aprobării  Consiliului local proiectul de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022. 
 

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 
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Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 83348 din 15.11.2022      
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2022 

 
  Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare formulat de 

către primarul municipiului Roman, am constatat: 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

- Adresa nr. 28935 din 15.11.2022 înaintată de AJFP Neamț privind 

suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, aferentă 

finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii 

și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 2.167 mii 
lei, se impune rectificarea bugetului conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre; 

- Proiectul de Hotărâre nr. 82641 din 11.11.2022 privind alocarea 
sumei de 300 mii lei aferentă organizării și desfășurării în bune condiții a 

manifestărilor și activităților specifice lunii decembrie 2022 (Ziua Națională a 

României, Nunta de Aur, Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, 
Caleașca lui Moș Crăciun, Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman 
Metropolitan’’ și Revelionul 2023), se impune rectificarea bugetului conform 
anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Apreciem că se impune rectificarea bugetului local printr-un act 
administrativ de aceeași natură cu cel inițial şi emis de aceeaşi autoritate publică, 

respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman, conform prevederilor art. 19 
din Legea nr. 273/2006  privind finanțele publice locale. 
 

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

 

Direcţia Economică 
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 


