
 
 

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.  89140 din 08.12.2022 
 

privind utilizarea parțială 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. 88991 din 08.12.2022 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul 
de specialitate nr. 89367  din 09.12.2022 inițiat de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.12.2022 al Secretarului 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2022 al 
Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.12.2022 
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 parțială a excedentului bugetului local al anului 
2021 în sumă de 24.517,91 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 2. Se modifică corespunzător anexa nr. 2 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 __  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 15.12.2022 

                                                                                     (Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.  59  din 30.03.2022) 
 

 
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESȚITII 

FINANȚATE DIN EXCEDENT 
2022 

PROIECTE FEN 
 

                    mii lei 
Nr 
crt 

DENUMIRE OBIECTIV VALOARE  
INITIALA 

Diferente 
+/- 

VALOARE 
FINALA 

1 REABILITAREA, ECHIPAREA SCOALA DE ARTA 
“SERGIU CELIBIDACHE” DIN MUNICIPIUL ROMAN", 
POR SMIS 124150-Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul 
European de Dezvoltare Regionala,, 

43.49 
 

 43.49 

2 REABILITAREA, ECHIPAREA LICEULUI "VASILE SAV" 
DIN MUNICIPIUL ROMAN", POR SMIS 122739- Titlul 
58.01 - ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

158.30 
 
 

 158.30 

3 Reabilitare,modernizare,extindere si dotari Ambulatoriu 
SMURoman-PORsmis124970- Titlul 58.01 - ,,Programe din 
Fondul European de Dezvoltare Regionala,, 

962.63 
 
 

 962.63 

4 Reabilitare Centru Multicultural « Unirea »-POR SMIS124969- 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

137.11  137.11 

5 CARE parteneriat cu DGASP NEAMT-PORSMIS130147- 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

2285.31 
 

 2285.31 

6 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 7 BLOCURI–POR- SMIS-
119146 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

337.58 -18.09 319.49 

7 Reabilitarea şi modernizarea clădirilor  sociale si cai acces 
pentru populaţia "Zona Fabricii", în Municipiul Roman-smis 
124968- Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de 
Dezvoltare Regionala,, 

16.66  16.66 

8 Extindere sistem iluminat public -POR-SMIS124942- Titlul 
58.01 - ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

1539.88 
 

 1539.88 

9 Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul 
Roman POCA SMIS 135378 Titlul 58.02 programme din 
Fondul Social European 

5.99  5.99 

10 Proiect integrat modernizare, dotare Scoala Carol I,construire 
sala sport si modernizare strazi cartier Nicolae Balcescu, POR 
SMIS124965 Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regionala,, 

337.51  337.51 

 TOTAL INVESTITII FEN din EXCEDENT 5824.46 -18.09 5.806,37 

 



 

                              

   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. 88991 din 08.12.2022             
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul privind utilizarea parțială 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 parțial pentru finanțarea cheltuielilor 
secțiunilor de dezvoltare și funcționare ale bugetului local. 
 

Față de cele prezentate mai sus se propune utilizarea parțială a sumei de 
24.517,91 mii lei din acest excedent  pentru finanțarea secțiunilor de dezvoltare 
și funcționare a bugetului local. 

 

Pentru această se impune modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 59/2022, 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
            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. 89367 din 09.12.2022           
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea parțială 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: 
 

- Referatul nr. 88873 din 07.12.2022 întocmit de Serviciul Managementul 
Proiectelor privind diminuarea unor sume aferente bugetului proiectului SMIS - 
,,Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din municipiul Roman’’ ca 
urmare a finalizării contractului de execuție lucrări nr. 12633/01.07.2020 – componenta 
1 – bloc 24, B-dul Roman Mușat, și al procesului verbal de recepție parțială nr. 80146/ 
02.11.2022. 

 
Se propune utilizarea parțială a sumei de 24.517,91 mii lei din excedentul total de 

24.536 mii lei pentru finanțarea secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului 
local. 

 
Pentru această se impune modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 59/2022, conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
Față  de  cele prezentate  mai  sus, apreciem proiectul de hotărâre ca legal și 

oportun. 
 

Director economic, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 


