
 
 

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.  19996     din 14.03.2023 
privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al 

anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a 

bugetului local pe anul 2023 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 19947 din 14.03.2023 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate 
nr. 20157  din 14.03.2023 inițiat de către Direcţia Economică;  

Văzând avizul de legalitate nr. ____ din __.03.2023 al Secretarului general al 
Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.03.2023 al Comisiei pentru 
buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.03.2023 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 
2022 în sumă de 6.821,77 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2023, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se modifică corespunzător anexele  nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. 32 din 
02.02.2023, celelalte dispoziții ale acestuia rămânând 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 16. 03.2023 
                                                                              (  Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 32 din 02.02.2023) 

 
                                                                        
 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 
FINANȚATE DIN EXCEDENT ÎN ANUL 2023 

(PROIECTE FEN ȘI BUGET LOCAL ) 
     
 
 

mii lei      
Nr. 
Crt DENUMIRE OBIECTIV VALOARE  

 

1 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,, 

58.01.01 
58.01.03 

 
207.17 

 
 
 
0 

207.17 
2 Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu SMU 

Roman -POR SMIS124970-  
Titlul 58.01- ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

58.01.01 
58.01.03 

    378 
 
 
 
0 

378 
3 Cresterea eficientei energetice 7 Blocuri -POR SMIS119146- 

Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

58.01.01 

7 
 
 
7 

4 Extinderea sistemului de Iluminat public -POR SMIS124942- 
Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

58.01.01 
58.01.03 

     110 
 
 
0 

110 
5 CARE parteneriat cu DGASPC NEAMT -POR SMIS130147-

Titlul 58.01 - ,,Programe din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala,, 

58.01.01 
58.01.03 

 
227.09 

 
9,81 

217.28 
 TOTAL INVESTITII FINANTATE DIN EXCEDENT 929.26 

 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din16.03.2023 
                                                                              (Anexa nr. 2 la H.C.L.nr 32 din 02.02.2023) 

 
LISTA  OBIECTIVELOR  DE  INVESȚITII 

FINANȚATE DIN Excedent  2023 
- mii lei - 

Nr 
crt 

DENUMIRE OBIECTIV COD VALOARE 
FINALA 

 51.02.01.03-Autoritati executive  124.10 
1 Dezvoltare aplicatii SIMTAX si SICO-71.01.30 51.02.55 124.1 
 61.02.03.04-Politia locala  260 
2 Achizitie autoturisme electrice-71.01.02 61.02.21 260 
 66.02.06.01- SPITALE  390.21 
3 Reabilitare termica ambulatoriu de specialitate 

(Policlinica)-etapaI-71.01.01 
66.02.09 390.21 

 67.02.05.03-Intretinere gradini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive si de agrement 

 381.6 

4 Totem strand 71.01.02 67.02.84 5.6 
5 Hidrobiciclete-71.01.02 67.02.20 17 
6 Pompa submersibila etajata-71.01.02 67.02.76 14 
7 Rk terasa cladire principala strand-71.03.00 67.02.86 300 
8 Lucrari aductiune apa Parc Municipal-71.01.01 67.02.87 45 
 70.02.05.02-Amenajari hidrotehnice  200 
9 Revizie  turbine MHC-71.03.00 70.02.189 200 
 70,02,03,30 -ALTE CHELT. IN 

DOM.LOCUINTELOR 
 1867 

10  Lucrari suplimentare neeligibile  
Proiect”Cresterea eficientei energetice 7blocuri 
smis119146”-71.01.01 

70.02.156 567 
 

11 Utilitati Locuinte sociale str. Islazului-71.01.01 70.02.193 1200 
12 RK acoperis ANL - 71.03 70.02.190 100 
  70.02.07-Alimentare cu gaze naturale  100 
13 Proiectare si executie retea gaze naturale str. 

Viitorului + str. Lupeni -71.01.01  
70.02.194 100 

  70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIUL 
LOCUINTELOR SI DEZV COMUNALE 

 1945.8 

14 Studii si proiecte  2023-  71.01.30 70.02.121 1630 
15 Inlocuire centrale termice si aparate climatizare-

71.01.02 
70.02.195 215.8 

16 Reabilitare rezervor 5000mc3 - 71.03 70.02.208 100 
 74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor 

reziduale 
 423.8 



17 Camine si debitmetrie sectorizare retea de apa 
71.01.01 

74.02.13 400 

18 Instalatie alimentare energie electrica statie 
pompare ape uzate str Teiului-71.01.01 

74.02.14 23.8 

 84.02.03.03-Strazi  200 
19 RK strada Smirodava-71.03.00 84.02.18 100 
20 Modernizare artera Roman EST DJ207A-71.03 84.02.09 100 
 TOTAL LISTA initiala INV. BLOCAL 2023  5892,51 
  



                              

   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. 19947 din 14.03.2023             
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea integrală a excedentului 
bugetului local al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 
 

          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, propun ca excedentul anului 2022 în sumă de 6.821,77 
mii lei să fie utilizat integral pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 
local pe anul 2023 – proiecte FEN, care au termen final de implementare 
31.12.2023 și care necesită cofinanțare, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre și a listei obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

- Având în vedere: 
     -  aprobarea plafonului de tragere pentru anul 2023 în valoare de 
16.113.824,77 lei, de către Comisia de autorizare a împrumuturilor 
locale din  cadrul  Ministerului Finanțelor Publice , pentru  finanțarea 
contribuției bugetului local la Proiectele FEN în derulare , precum și 
pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor FEN; 
      - aprobarea contractului de credit pentru investiții nr. 20230217161 
din 02.03.2023  pentru finanțarea unor proiecte de investiții de interes 
local care beneficiază de fonduri nerambursabile, precum și finanțare de 
la bugetul local; 

 

Față de cele prezentate mai sus se propune utilizarea integrală a sumei de 
6.821,77 mii lei din acest excedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a 
bugetului local, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 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. 20157 din 14.03.2023                      E-mail: contabilitate@primariaroman.ro 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea integrală a excedentului 
bugetului local al anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 
 
 

               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: 
- Existența la sfârșitul anului 2022 al unui excedent de 6.821,77 mii lei. 
- Având in vedere: 

     -  aprobarea plafonului de tragere pentru anul 2023 în valoare de 
16.113.824,77 lei, de către Comisia de autorizare a împrumuturilor locale din  
cadrul  Ministerului Finanțelor Publice , pentru  finanțarea contribuției 
bugetului local la Proiectele FEN în derulare , precum și pentru finanțarea 
cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor FEN; 
      - aprobarea contractului de credit pentru investiții nr. 20230217161 din 
02.03.2023  pentru finanțarea unor proiecte de investiții de interes local care 
beneficiază de fonduri nerambursabile, precum și finanțare de la bugetul 
local; 
Propunem înlocuirea parțială a sursei de finanțare pentru cheltuielile care nu 
au fost angajate pe bugetul local . 

Se propune utilizarea integrală a sumei de 6.821,77 mii lei din excedentul anului 
2022 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 – 
proiecte FEN, care au termen final de implementare 31.12.2023 și care necesită 

cofinanțare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, și a listei obiectivelor de 
investiții, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

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

oportun. 
Director economic, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU 


