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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 217 din 17.12.2009 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 21248 din 11.12.2009 iniţiată de către 
prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi Raportul 
de specialitate nr. 21249 din 11.12.2009 întocmit de către Serviciul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 102 din 17.12.2009 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 20 din 17.12.2009 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 239 din 17.12.2009 al Comisiei juridice, 
precum şi avizul pentru legalitate nr. 21531 din 17.12.2009 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, ale art. 45, precum şi ale art. 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: 
 

- 23.500 lei în vederea organizării manifestărilor şi premierii cetăţenilor 
municipiului Roman care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în anul 2009; 

- 130.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor specifice 
sfârşitului de an 2009; 

- 4.290 lei sprijin financiar pentru Asociaţia “Femina 2000”, în vederea 
susţinerii costurilor serviciilor Centrului de zi pentru asistenţă socială a victimelor 
violenţei în familie; 

- 1.500 lei ajutor financiar pentru Asociaţia de Sprijin a Copiilor Handicapaţi 
Fizic – Neamţ în vederea organizării serbărilor Pomului de Crăciun la ,,Centrul de 
zi  Poeniţa” din Roman. 
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- 5.000 lei sprijin financiar pentru Fundaţia ,,CARITAS” – Roman în vederea 
susţinerii activităţii în cadrul programului umanitar ,,ÎNGRIJIRE LA 
DOMICILIU A PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOI”.  

 

Art. 2 Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare va 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, 
  Lenuţa–Nuşa CHIRIAC                                   Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


