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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 104 din 18.06.2009 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 9619 din 11.06.2009 iniţiată de prof. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate 
nr. 9620 din 11.06.2009 întocmit de Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 45 din 18.06.2009 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 9 din 18.06.2009 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 106 din 18.06.2009  al Comisiei juridice, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. 10154 din 11.06.2009  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: 
 

- 1.500 lei în vederea sprijinirii organizării turneului de tenis „Cupa 
Municipiului Roman” în perioada 15 – 21 iunie; 

- 15.000 lei în vederea sprijinirii derulării proiectului cultural „Oraşul 
Nostru”, proiect iniţiat de către Societatea Culturală „Clepsidra” Roman; 

- 3.000 lei în vederea sprijinirii desfăşurării a celei de a VII-a ediţii a 
Concursului Interjudeţean de Matematică „Viitorii Matematicieni” organizat de 
Societatea de Ştiinţe Matematice din România, filiala Roman; 
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- 6.000 lei în vederea sprijinirii participării echipei de fotbal junirori B a 

Liceului cu Program Sportiv din Roman în finala pe ţară a Campionatului Naţional 
de Juniori; 

- 1.000 lei în vederea sprijinirii editării volumului de poezii „Pegasul dă cu 
copita” de către editura Muşatinia din Roman; 

- 4.200 lei în vederea sprijinirii aprofundării studiilor la Universitatea de 
Ştiinţe Aplicate din Endem - Germania a studentei romaşcane Costache Adina-
Gabriela; 

- 17.500 lei în vederea bunei desfăşurări a manifestărilor culturale din data de 
10.07.2009 (concert al Filarmonicii „Moldova” Iaşi, dirijor – Jose Arean (Mexic) şi 
al corului „Heruvimii” al Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra Nemţ, 
dirijor profesor Marius Ioan Corugă, precum şi Simpozion„Sergiu Celibidache – 
personalitate marcantă a culturii muzicale româneşti” ); 

- 7.000 lei Fundaţiei “Leonard Murialdo” Roman în vederea susţinerii 
proiectelor iniţiate şi aflate în derulare. 

 
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 


