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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

 

Nr. 48 din 03.05.2007 
 

Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 6975 din 24.04.2007 întocmită Serviciul 
Administrativ Control Comercial şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 15 din 03.05.2007 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 5 din 03.05.2007 al Comisiei de cultură, sănătate, învăţământ 
culte, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7343 din 03.05.2007 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, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică 
locală. 
 

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

- 23.100 lei în vederea participării sportivilor Clubului Atletic Roman la 
concursurile şi campionatele naţionale în lunile mai – august 2007; 

- 3.500 lei în vederea sprijinirii lucrărilor de reparaţie la Biserica Creştină de Rit 
Vechi „Sfinţii Voievozi” Roman. 

- 2.200 lei în vederea participării grupului vocal instrumental „Adolescenţii” al 
Colegiului Tehnic „Miron Costin” la al v-lea Festival Şcolar Internaţional 
ANAPIE – Italia. 

- 2.000 lei în vederea desfăşurării Concursului Interjudeţean de Matematică α, 
ediţia a VI-a şi a Concursului Interjudeţean de Informatică ediţia I, organizate 
de Grupul Şcolar Industrial Materiale de Construcţii Roman; 

- 15.000 lei în vederea desfăşurării manifestărilor prilejuite de deschiderea 
oficială a Ştrandului Municipal Roman; 

- 35.300 lei în vederea achitării cheltuielilor ocazionate cu organizarea Turneului 
de calificare la Campionatul European de Handbal Junioare I în perioada 02 – 
04 martie 2007 în Sala Polivalentă Roman. 
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- Alocarea, conform  prevederilor  legale  în vigoare, a sumei necesare  
deplasării în oraşul  LUNEVILLE (Franţa), conform adresei  nr. 1117 / 2007  
transmisă  de Consulatul General  al României  la STRASBOURG, a delegaţiei 
părţii române formată din  următoarele persoane: 

 

o Primar 
o Viceprimar (Secretar) 
o 1 Consilier Local 
o 1 Reprezentant  Mass - Media 
o 1 Translator 

 
       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 
         Ing. Neculai IFTIMIE                                                   Secretar, 

                                                                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


