ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 153 din 31.07.2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12266 din 17.07.2017 iniţiată de către
dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 12267 din 17.07.2017 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. 63 din 31.07.2017 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. 20 din 31.07.2017 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 154 din 31.07.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 13077 din 31.07.2017 dat de Secretarul
municipiului Roman.
În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.
4634/25.09.2014, a art. 57, alin. 1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în
baza OMEN 5577/2011, a prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, „e”, alin. 4, lit.
„a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, alin. 7, lit. „a” precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 15.739 lei în vederea
desfășurării în bune condiții a activității Centrului Județean de Excelență Neamț –
zona Roman, pentru lunile martie, aprilie și mai din anul școlar 2016-2017,
conform Acordului de asociere din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a Turneului „Roman-Vodă Muşat” la
handbal feminin, ediția a X-a 2017, la Sala Sporturilor din Roman.
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Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru
premierea celor trei elevi romașcani care au obținut media 10 la Evaluarea
Națională 2017: Băltoi Teodor Ioan, Grumezescu Ioana Ilinca și Leancă Ioana Ana
Maria.
Art. 4. Se aprobă Acordul de colaborare dintre S.C. VIOBETI
COMIMPEX SRL Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017, în Piața Roman-Vodă
(Parcare Primărie), conform anexei nr. 2 (inclusiv Anexele nr. 2A și 2B) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei Asociației
Cultural - Educative ACIS pentru organizarea în bune condiții a evenimentului
cinematografic de lung metraj OCTAV, la Roman, în data de 28 septembrie
2017, conform Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate și va aloca suma aprobată, prin ordonatorul principal Municipiul Piatra
Neamț, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 7. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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