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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 98 din 14.05.2009 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 7777 din 12.05.2009 iniţiată de prof. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate 
nr. 7778 din 12.05.2009 întocmit de Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 14.05.2009 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 8 din 14.05.2009 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 100 din 14.05.2009  al Comisiei juridice, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. 7951 din 14.05.2009  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 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: 
 

- 6.785 lei reprezentând ajutor financiar pentru Biserica Adventistă de Ziua a 
Şaptea din Roman; 

- 1.000 lei în vederea sprijinirii participării echipei de handbal băieţi a Şcolii 
cu clasele 1-VIII nr. 1 Roman la faza zonală din cadrul OLIMPIADEI 
NAŢIONALE A SPORTULUI ŞCOLAR; 

- 1.400 lei reprezentând premii acordate în cadrul Concursului de muzică 
uşoară - ediţia a IV-a  ROMAN, concurs organizat de Fundaţia „Orfanii” Bacău; 

- 100.000 lei reprezentând ajutor finaciar pentru echipa de fotbal F.C. 
LAMINORUL Roman ; 
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- 27.600 lei reprezentând cheltuielile de transport Roman - Tielt (Belgia) şi 

retur ale delegaţiei romaşcane ; 

 
Art. 2 Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor 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. Maricel BENCHEA                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


