ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 10 din 31.01.2008

Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1416 din 23.01.2008 întocmită de Serviciul
Administrativ şi înaintată de Primarul municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2008 al Comisiei de buget finanţe, avizul
favorabil nr. 1 din 30.01.2008 al Comisiei de cultură, sănătate, învăţământ culte, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 2064 din 31.01.2008 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 ale art. 45 şi 115 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală.

HOTĂRĂŞTE:
-

-

-

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a următoarelor sume:
20.000 lei în vederea sprijinirii construirii unei Biserici dedicate copiilor cu
hramul „Sfinţii Ioachim şi Ana” şi a unui Complex Social – Filantropic de către
Episcopia Romanului;
8.000 lei în vederea continuarii lucrărilor de construcţie la Biserica „Sfântul
Dimitrie” Roman;
10.000 lei în vederea continuării lucrărilor de restaurare a Bisericii „Sf. Petru şi
Pavel” Roman şi a amenajării unei parcări în faţa curţii acesteia;
10.000 lei în vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la Biserica Adventistă
Roman;
10.000 lei în vederea sprijinirii desfăşurării Olimpiadei de Fizică – Etapa
Naţională ce se va desfăşura în perioada 03 – 09 februarie în municipiul Piatra
Neamţ;
echivalentul în lei a 2.800 euro în vederea repatrierii trupului neînsufleţit al
cetăţeanului romaşcan Dascalu V. Valerică, decedat la Torino în data de
24.01.2008.

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.
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