
 

ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

MUN ICIPIUL  R OMAN  
CONSIL IUL  LOCAL  

 
HOT�RÂRE 

 
Nr. 116 din 27.09.2007 

 
Privind aprobarea efectu�rii unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 15465 din 21.09.2007 întocmit� de 
Serviciul Administrativ �i înaintat� de Primarul municipiului Roman; 
 V�zând avizul favorabil nr. 46 din 27.09.2007 al Comisiei de buget finan�e, 
avizul favorabil nr. 11 din 26.09.2007 al Comis iei de cultur�, s�n�tate, înv���mânt 
culte , precum �i avizul pentru legalitate nr. 16150 din 27.09.2007 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 �i art. 45 din Legea nr. 215/2001R privind administra�ia public� 
local�. 
 

HOT�R��TE: 
 
 Art. 1 Se aprob�  alocarea d in bugetul local a urm�toarelor sume: 

- 1.500 lei în vederea sprijinirii organiz�rii de c�t re Asocia�ia Pens ionarilor 
din România- Filiala Neam� a unor activ it�� i cu caracter social, cultural, 
civic �i economic; 

- 8.000 lei în vederea sprijinirii organiz�rii de c�t re Sindicatul din Înv�t�mânt 
Roman a „Zilei Mondiale a Educa�iei”; 

- 5.000 lei în vederea organiz�rii manifest�rilor prileju ite de „Ziua 
Pensionarilor”; 

- 1.000 lei în vederea spijinirii deplas�rii d-nei d irector Roxana Ciu�tea la 
stagiul de formare de la Chalons en Champagne (Marne – Fran�a) cu tema 
„Descentralizare �i educa� ie”; 

- 20.000 lei în vederea spijinirii realiz�rii unui Centru Social care s� ofere 
servicii specializate (logopedie, kinetoterapie, psihologie) pentru to�i copiii 
cu dizabilit��i d in ora�ul Roman �i zonele arondate acestu ia de c�t re 
Asocia�ia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România – Filiala 
Neam�; 

- 5.000 lei în vederea sprijinirii edit�rii volumelor „Cincizeci ani de istorie” 
autor Dr. V. Ursachi �i „Muzeul de Art� la cincizeci de ani” autor Prof. M. 
Ursachi; 



 

 
 
 

 
- 1.500 lei pentru sprijinirea desf��ur�rii activit��ilor organizate cu ocazia 

jubileului celor 50 de ani de existen�� a Muzeului de Istorie �i a Muzeului 
de Art� din municipiul Roman. 

- 2.000 lei în vederea sprijinirii particip�rii d-rei BOGOI – MAHU Laura – 
Emilia la bursa SOCRATES ERASMUS la Universitatea LA CAMBRE 
(Belgia). 

- 700 lei în vederea sprijinirii organiz�rii Concursului „CUPA �AHI�TILOR 
ROMA�CANI” în perioada 28 –  29 octombrie 2007. 

 
       Art. 2 Direc�ia Buget - Contabilitate va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hot�râri. 
 

Art. 3 Prezenta hot�râre se va comunica potriv it  legii, prin grija secretarului 
municipiului, autorit�� ilor �i persoanelor interesate. 

 
 
 
 

          Pre�edinte de �edin��                                          Contrasemneaz� 
                     Consilier,                                                          Secretar,                      
 Prof. Dan Lauren�iu LEOR EANU                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


