ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 09.10.2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 17263 din 06.10.2017 iniţiată de către dl.
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 17264 din 06.10.2017 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 09.10.2017 al Comisiei pentru buget finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 09.10.2017 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 09.10.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 09.10.2017 dat de Secretarul
municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit.
„a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale 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 2.000 lei către
Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, subfiliala
„Petru I Mușat” Roman pentru desfășurarea în bune condiții a manifestărilor
organizate în cinstea aniversării Armatei României în luna octombrie 2017.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei către S.C.
Ametist S.R.L. (Pizzeria Why Not) pentru desfășurarea în bune condiții a Turneului
de tenis de masă „Cupa Why Not” – ediția a VII-a, care va avea loc la Roman în
data 21 octombrie 2017.
Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate.
Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Contrasemnează
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Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

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: Cabinetul Primarului
Nr. 17263 din 06.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local
Prin cererea nr. 143/29.09.2017 înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 16897 din 02.10.2017, Asociația Națională a Cadrelor Militare
în Rezervă și în Retragere, subfiliala „Petru I Mușat” Roman, reprezentată
de Col. (R) Grigorici Gheorghe - Președinte Subfilială, solicită un sprijin
financiar necesar pentru desfășurarea manifestărilor organizate în cinstea
aniversării Armatei României în luna octombrie 2017.
Astfel, în data de 19 octombrie 2017, la Cercul Militar Roman va avea loc
Simpozionul „Armata României în Primul Război Mondial” și se va organiza o
expoziție de fotografii cu aspecte din trecutul de luptă al Armatei României,
prilej cu care se vor pregăti și prezenta pliante cu diverse aspecte de luptă, CDuri, fotografii, diapozitive ce vor cuprinde aspecte din trecutul glorios al Armatei
României și care vor fi înmânate participanților.
Totodată, în data de 24 octombrie 2017, va fi organizată o întâlnire
colegială între cadrele militare, veterani de război, militari rezerviști și în
retragere, cadre active, personalități ale județului Neamț și ale municipiului
Roman.
Pentru desfășurarea acestor activități, asigurarea transportului invitaților,
confecționarea materialelor de prezentare precum și pentru organizarea
protocolului pentru întâlnirea între generații se solicită un sprijin financiar de
2.000 de lei.
Administrația publică locală apreciază și omagiază cadrele militare care,
pe parcursul mai multor decenii, au slujit cu credinţă interesele ţării şi ale
poporului român şi care astăzi aduc importante servicii societăţii, statului şi
Armatei României, fiind un exemplu de conduită pentru generațiile viitoare și
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participând la educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul
glorios al poporului român şi de tradiţiile armatei sale.
În acest sens, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe
un sprijin financiar de 2.000 lei pentru acoperirea parțială a cheltuielilor cu
manifestările organizate în cinstea aniversării Armatei României în luna
octombrie 2017, urmând ca pentru sumele cheltuite să fie prezentate documente
justificative.
*
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 17236
din 05.10.2017, domnul Pețenchi Edmond, reprezentantul societății S.C. Ametist
S.R.L. și al pizzeriei „Why Not”, solicită un sprijin financiar de 1.000 de lei
pentru organizarea ediției a VII-a a Turneului de tenis de masă „Cupa Why Not”
care va avea loc la Roman, în data de 21 octombrie 2017, cu participarea
concurenților la secțiunile „Amatori” și „Open”. Acest sprijin financiar este
necesar pentru achiziționarea de cupe, diplome și medalii pentru premierea
câștigătorilor competiției.
În fiecare an, „Cupa Why Not” la tenis de masă, turneu de tip A (cu
participarea jucătorilor din toată ţara), este organizată de domnul Pețenchi
Edmond în colaborare cu Primăria municipiului Roman, competiția fiind
înscrisă în Calendarul AmaTur 2017.
În acest sens, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe
un sprijin financiar de 1.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a
Turneului de tenis de masă „Cupa Why Not” – ediția a VII-a, care va avea
loc la Roman în data 21 octombrie 2017.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune alocarea din bugetul local a respectivelor sume, se
constată că acestea sunt alocate cu respectarea prevederilor articolului
36, alin. 2, lit. „b” şi 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 se 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

