
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL ROMAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 36 din 31.03.2006 
 

Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 Examinând expunerea de motive nr. 12361 din 16.03.2006 întocmită şi 
înaintată de către d-nii consilieri locali Mihail Florea, Dan Arvătescu, Sorin Cazan, 
Constantin Ghica şi Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă; 
 Văzând avizul favorabil nr. 13 din 29.03.2006 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 2 din 29.03.2006 al Comisiei de cultură, sănătate, învăţământ 
culte, avizul favorabil nr. 14 din 29.03.2006 al Comisiei de administraţie publică 
locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13568 din 27.03.2006 dat de  
Secretarul municipiului Roman. 
 În temeiul prevederilor art. 38 lit.. ”d” şi  art. 46 din Legea nr. 215/2001  
privind administraţia publică locală. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a următoarelor sume: 
 

- 4.000 lei RON pentru sprijinirea financiară a Cezarei Ioana Ungurianu; 
- 2.000 lei RON în vederea tipăririi lucrării ”Viaţa corală romaşcană în 

secolul al XX-lea”, autor prof. Ovidiu Trifan; 
- 1.700 lei RON în vederea derulării proiectului „Adolescenţă fără 

droguri”, proiect iniţiat de Asociaţia Femina 2000 în parteneriat cu 
Agenţia Naţională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog Neamţ; 

- 800 lei RON pentru sprijinirea financiară a formaţiei „Mugurelul” în 
vederea susţinerii de spectacole în străinătate; 

- 2.000 lei RON în vederea derulării lucrărilor de reconstrucţie a 
Bisericii Militare a Garnizoanei Roman „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”; 

- 1.000 lei RON în vederea organizării de către Muzeul de Istorie Roman 
a expoziţiei „Obiceiuri de port în aria culturii Sântana de Mureş”; 

- 2.000 lei RON în vederea continuării lucrărilor de construcţie la 
Biserica „Sfântul Vasile cel Mare” Roman; 

- 3.000 lei RON în vederea sprijinirii lucrărilor de reparaţii la Sinagoga 
Roman din strada Bradului, nr. 16; 
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- 3.000 lei RON în vederea sprijinirii lucrărilor de restaurare a picturii 
bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Roman; 

- 4.000 lei RON în vederea participării sportivilor Clubului Atletic 
Roman la concursurile şi campionatele naţionale, cu justificarea 
cheltuielilor la Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Primăriei 
municipiului Roman; 

- 14.000 lei RON în vederea organizării  manifestărilor prilejuite de 
Sfintele Sărbători Pascale. 

 

       Art. 2 Direcţia Buget Contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit  legii, prin grija secretarului 
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

          Preşedinte de şedinţă 
                     Consilier,                                                      Contrasemnează 
         Dr. Elena CHIŢIMUŞ                                                   Secretar, 

                                                                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


