ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 09.02.2017
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1888 din 03.02.2017 iniţiată de
Lucian – Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 1889 din 03.02.2017 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 09.02.2017 al Comisiei de buget
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 09.02.2017 al Comisiei de cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 09.02.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din 09.02.2017 dat
de Secretarul Municipiului Roman.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi ale art. 36
alin. (4) lit. a) şi ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001R privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 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 3.000 lei în
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Memorialului „Alexandru
Cojocaru” în data de 17 februarie 2017, prilejuit de aniversarea a 100 de ani de
la nașterea profesorului matematician Alexandru Cojocaru;
Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată;
Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 1888 din 03.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
Prin cererea înregistrată cu nr. 446/02.02.2017, înaintată de Colegiul
Național „Roman Vodă” Roman, se solicită un sprijin financiar în sumă de
5.000 lei pentru organizarea în colaborare cu Primăria Municipiului Roman și
Consiliul Local Roman, a Memorialului „Alexandru Cojocaru”, manifestare care
va avea loc în data de 17 februarie 2017 în Aula „Garabet Ibrăileanu” a
C.N.R.V. Roman.
Având în vedere faptul că reputatul profesor matematician Alexandru
Cojocaru este Cetățean de Onoare al Municipiului Roman din data de
01.12.1993, fiind unul dintre cei mai emblematici dascăli ai învățământului
romașcan și nu numai, la celebrarea a 100 de ani de la nașterea sa, la Colegiul
Național „Roman Vodă” se va organiza un eveniment la care sunt invitați să
participe numeroase personalități din țară și străinătate, foști absolvenți ai
C.N.R.V. care l-au avut ca dascăl, oficialități ai administrației publice centrale,
județene și locale, oameni de cultură și de știință din mediul academic, cadre
didactice și reprezentanți ai elevilor, reprezentanți ai mass mediei.
În cadrul acestui eveniment, sunt necesare cheltuieli pentru editarea unei
lucrări scrise omagiale, materiale pentru organizarea unui simpozion dedicat
personalității evocate, realizarea de mape, ecusoane, diplome, medalii, pliante,
flyere, afișe, aranjamente florale precum și organizarea unui cocteil pentru
personalitățile invitate.
Având în vedere faptul că Municipiul Roman susține și promovează
acțiuni care evocă marile personalități ale urbei mușatine, propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru organizarea în
bune condiții a Memorialului „Alexandru Cojocaru”.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Primarul Municipiului Roman,
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune alocarea din bugetul local a respectivei sume, se
constată că aceasta a fost alocată cu respectarea prevederilor art. 36
alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală, precum şi cu respectarea
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond,
formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru
care acordăm aviz favorabil.

Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Jr. Mihai BÎRJOVANU

