ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 167 din 27.08.2009
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 13831 din 21.08.2009 iniţiată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate
nr. 13832 din 21.08.2009 întocmit de Servicul Comunicare;
Văzând avizul favorabil nr. 77 din 27.08.2009 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. 13 din 27.08.2009 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 188 din 27.08.2009 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. 14089 din 27.08.2009 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:
-

1000 lei în vederea sprijinirii deplasarii şi participării unui număr de 10
elevi de la Colegiul Naţional ,,Roman-Vodă” la tabara arheologică
,,IBIDA” judeţul Tulcea.

-

300.000 lei în vederea sprijinirii desfăşurării programului de pregătire în
cantonamente precum şi a participării în condiţii bune în turul campionatului
2009-2010, al echipei de fotbal SPORT CLUB MUNICIPAL - PETROTUB
Roman.

-

4000 lei în vederea sprijinirii finalizării lucrărilor la construcţia bisericii
precum şi în vederea oficierii ceremoniei religioase de sfinţire a Bisericii ,,Sf.
Vasile Cel Mare” din Roman.
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-

5000 lei în vedera sprijinirii realizării manifestărilor cultural religioase cu
prilejul împlinirii a 400 de ani de la zidirea Bisericii Armeneşti, precum şi
efectuarea unor lucrări de reabilitare a Bisericii ,,Adormirea Maicii
Domnului” din Roman.

-

18.000 lei în vederea sprijinirii unei părţi din cheltuielile manifestărilor ce vor
avea loc, prilejuite de festivitaţile de proclamare a hotărârârii sinodale de
ridicare a eparhiei ,,EPISCOPIEI ROMANULUI” la rang de arhiepiscopie,
organizate în zilele de 12-13 septembrie 2009, prilej cu care vor fi aduse
moaştele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi.

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
Consilier,
Sorin Dumitru CAZAN

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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