
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTARARE 

                                                            
  Nr. 133 din 18.09.2008 

 
privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul local 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN ; 

 
Examinand expunerea de motive nr. 14936 din 09.09.2008, întocmită 

de către Serviciul Administrativ şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Vazând avizul favorabil nr. 15 din 18.09.2008 al comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret,  avizul favorabil nr. 22 din 
17.09.2008 al comisiei juridice, avizul favorabil nr. 42 din 18.09.2008 al 
comisiei pentru buget - finante,  precum şi avizul de legalitate nr. 15644 din 
18.09.2008 dat de secretarul municipiului Roman; 
 In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” şi ,,d’’, alin. 4, lit. “a”, 
alin. 6, lit. “a”, pct. 4, precum si ale art. 45 şi 115, alin. 1, lit.”b” din legea nr. 
215/2001R privind administratia publica locala, 
     

HOTARASTE: 
 

Art. 1  Se aproba alocarea din bugetul local a următoarelor sume : 
- 2.500 lei în vederea organizării de către Muzeul de Istorie Roman a 

simpozionului şi expoziţiei temporare Viaţa Medicală la Roman; 
- 2.500 lei Asociaţiei Ortodoxe „Precista Mare” Roman în vederea 

sprijinirii desfăşurării serviciilor sociale dedicate copiilor aflaţi în 
situaţie de risc şi abandon şcolar; 

- 50.000 lei în vederea sprijinirii organizării de către Episcopia 
Romanului a manifestărilor prilejuite de împlinirea a 600 de ani de 
atestare documentară; 

- 2.500 lei în vederea sprijinirii editării lucrării „Cronica Romanului şi 
a Episcopiei Roman” de către editura Muşatinia; 

- 200.000 lei Asociaţiei Sportive Fotbal Club Laminorul Roman în 
vederea desfăşurării în condiţii normale a deiţiei de campionat 2008-
2009; 

- 5.000 lei în vederea sprijinirii achitării contribuţiei Şcolii cu clasele 
I – VIII nr. 8 Roman la proiectul „Centru pilot pentru formarea 
resurselor umane din mediul educaţional ce lucrează cu elevi în 
situaţii defavorizate”; 



 
 
- 10.000 lei în vederea organizării de către Sindicatul din Învăţământ 

Roman a „Zilei Mondiale a Educaţiei”; 
- 5.000 lei în vederea organizării manifestăriilor prilejuite de „Ziua 

Vârstei a III-a”; 
- 5.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea Recoltei”. 

 

Art. 2  Direcţia Buget - Contabilitate va duce la indeplinire prevederile 
prezentei Hotarari. 
 

Art. 3  Prezenta Hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului municipiului Roman, autoritatilor si persoanelor interesate. 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 
               Consilier, Secretar 
Jr. Oana Gianina AFETELOR                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


