
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 32 din 28.02.2008 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 3360 din 22.02.2008 întocmită de Serviciul 
Administrativ şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 11 din 28.02.2008 al Comisiei de buget finanţe, avizul 
favorabil nr. 4 din 27.02.2008 al Comisiei de cultură, sănătate, învăţământ culte, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 3789 din 28.02.2008 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: 

- 1.500 lei d-rei Hîra Larisa Elena în vederea editării unui album muzical; 
- 2.000 lei Asociaţiei de Iniţiativă Locală Roman 2002 în vederea continuării 

activităţilor din cadrul Centrului de consiliere pentru tineri, prin implementarea 
proiectului „Centru pentru tineret”; 

- 10.000 lei Clubului Atletic Roman în vederea sprijinirii participării sportivilor în 
anul 2008 la competiţiile interne şi internaţionale; 

- 150.000 lei (din fondurile speciale ale Consiliului local Roman) Clubului de fotbal 
Laminorul Roman în vederea sprijinirii participării în Campionatul diviziei C 
2007-2008; 

- 35.000 lei în vederea organizării ediţiei a V-a a Galei Culturii şi Ştiinţei 
Romaşcane; 

- 30.000 lei în vedrea organizării manifestărilor prilejuite de inaugurarea 
redeschiderii Parcului municipal Roman. 

- 8.000 lei în vederea editării primului număr al revistei „CLEPSIDRE IRIZATE”; 
- 10.000 lei Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” Roman în 

vederea sprijinirii financiare privind efectuarea lucrărilor de instalare şi punere în 
funcţiune a unei centrale termice; 

- 5.000 lei în vederea repatrierii trupului neînsufleţit al cetăţeanului romaşcan 
Farcaş Dragoş Mihai. 

 

     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                                             Contrasemnează 
                     Consilier,                                                                Secretar,                      
              Ec. Eusebiu LUPU                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 


