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HOTARAREA
Nr. 17 din 25.03.2020
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, al orasului Roznov, pe anul 2020
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 25.03.2020, prin Dispozitie a primarului, conform
prevederilor art.133, alin.(2) lit. “a”, art.134 alin.(1) lit. “a” si alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ si ale art.80 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative;
Avand in vedere prevederile L.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, ale art. 15 alin. (1) si
art.19 alin.(2) din L.273/2006 privind finantele publice locale si ale art. IX alin. (1) din O.U.G. nr. 29/2020
privind unele masuri economice si fiscal-bugetare.
Tinand cont de Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea starii de
urgenta pe teritoriul Romaniei, care implica necesitatea de a ramane la domiciliu, in aceste conditii unele
persoane fiind in imposibilitatea de a realiza venituri pentru a intretine familia care are si copii in
componenta;
Analizand Referatul de Aprobare nr.2.677/23.03.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul
Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din
L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Examinand Raportul de Specialitate nr.2.678/23.03.2020 emis de Compartimentul de resort din
aparatul de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8)
lit “b” si alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” si lit.”d”, alin.(4) lit.”a” si alin. 7, lit. “b” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr. 2.722/25.03.2020, conform
prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” si art. 139, alin. (3) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local, pe anul 2020, astfel:
Sectiunea de Functionare – prin diminuarea sumei de 30.000 lei de la cap.74.02, respectiv
alin.20.01.30(servicii salubrizare) si majorarea cu aceeasi suma a cap.68.50 (ajutoare de urgenta),
respectiv alin.57.02.01.
Art.2. (1) Se aproba acordarea unui pachet minim de subzistenta pentru familiile aflate in
nevoie sociala, familii care nu realizeaza venituri si care au in intretinere copii, pachetul fiind format
din: 10 kg cartofi, 0,5 kg orez, 0,5 kg fasole, 1l ulei, 0,5 hg zahar, 1 kg malai.
(2) Pachetul se va acorda pe persoana, familiilor care au in intretinere copii, dar nu
pentru mai mult de 6 persoane, o singura data pentru toata perioada starii de urgenta, pe baza cererii
unui membru din familie, a anchetei sociale efectuata de Serviciul Asistenta Sociala, care ataseaza la
documente si dovada consultarii PatrimVen privind veniturile realizate de respectiva familie.

Art.3. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va
asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei
hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro, la pagina
Monitorul Oficial Local.

Presedinte de sedinta,
Vasile BALASA
Adoptată în şedinţa din data de 25.03.2020
Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie
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