ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 44 din 27.03.2008
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5368 din 21.03.2008 întocmită de
Serviciul Administrativ şi înaintată de Primarul municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 13 din 27.03.2008 al Comisiei de buget
finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 25.03.2008 al Comisiei de cultură, sănătate,
învăţământ culte, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5895 din 27.03.2008 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, alin. 1, lit. „b” din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală.

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

-

-

-

10.000 lei în vederea continuării lucrărilor de restaurare a picturii la
exterior la Biserica „Sf. Petru şi Pavel” Roman;
10.000 lei în vederea efectuării lucrărilor de reparaţie gardului şi a
lucrărilor de amenajare a curţii interioare la Biserica „Sf. Voievozi”
Roman;
echivalentul în lei a sumei de 4.000 euro în vederea sprijinirii
participării Ansamblului de dansuri „Amiciţia” la manifestarea
„Festivităţi Europene” ce va avea loc la Tielt – Belgia;
10.000 lei Partidei Romilor – Filiala Roman în vederea sprijinirii
organizării în data de 8 aprilie a manifestărilor prilejuite de „Ziua
Internaţională a Romilor”;
6.000 lei în vederea organizării celei de a IV-a ediţii a Târgului
Meşterilor Populari;
5.000 lei pentru Alianţa Pensionarilor din România – Filiala Roman în
vederea sprijinirii şi ajutorării pensionarilor cu situaţii deosebite, a celor

-

-

-

bolnavi precum şi a organizării de activităţi cu caracter social, cultural,
recreativ, sportiv, civic;
8.000 lei în vederea realizării unor manifestări şi lucrări dedicate primei
atestări documentare a localităţii Roman de către Societatea culturală
„Clepsidra” Roman;
5.000 lei în vederea editării revistei anuale „Din Istoria Oraşului Roman
– 616 ani de la prima atestare documentară” de către Societatea
culturală „Roman Muşat” Roman;
echivalentul în lei a sumei de 4.000 euro Asociaţiei Pro Democraţia în
vederea implementării proiectului „Participarea pentru o bună
guvernare”.

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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