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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 35 din 11.03.2010 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 5064 din 05.03.2010 iniţiată de către prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate  nr. 5065 din 05.03.2010 întocmit de către Serviciul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 11.03.2010 al Comisiei de buget finanţe, 
avizul favorabil nr. 3 din 11.03.2010 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ 
şi tineret, avizul favorabil nr. 35 din 11.03.2010 al Comisiei juridice, precum şi avizul 
pentru legalitate nr. 5344 din 11.03.2010 dat de Secretarul municipiului Roman ; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „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 finanţarea  din bugetul local consolidat  în vederea 
susţinerii şi continuităţii activităţii sportive pentru anul 2010 a următoarelor sume: 

 1.800 mii lei pentru H.C.M. Roman, echipă din Liga Naţională a 
Handbalului femin; 
(1.700 mii lei din bugetul local şi 100 mii lei din taxa specială pentru 
susţinerea financiară a culturii, cultelor şi sportului) 

 500 mii lei pentru S.C.M. Petrotub Roman,  echipa de fotbal în Liga 
a III-a de Fotbal; 
(500 mii lei din taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii, 
cultelor şi sportului) 
 

Art. 2.  Se aprobă un sprijin financiar din bugetul local în sumă de 1.500 lei  
pentru cele zece persoane aflate în dificultate, propuse de S.C. Romtel Media 
Consulting SRL. 
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Art. 3.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.500 lei  necesară 
pentru publicarea celui de al zecelea volum dedicat „ZILEI ROMANULUI” aflată 
la a 18-a ediţie,  Societăţii Culturale ,, Roman Muşat”  din Roman. 

 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea 
sprijinirii desfăşurării şi premierii elevilor participanţi la Concursul Interjudeţean 
de Matematică Ω, ediţia a VI-a, care se va desfăşura în perioada 26-28 martie 2010 
la Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman. 

 

Art. 5. Se aprobă din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea sprijinirii 
desfăşurării şi premierii elevilor participanţi la Concursul Interjudeţean de 
Matematică α ediţia a IX-a, care se va desfăşura în perioada 26-28 martie 2010 la 
Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 

Art. 6. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
          Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 
                   Consilier,                                                         Secretar, 
     Ing. Gabriel-Cristian FARCAŞ                       Jurist Gheorghe CARNARIU 


