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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 47 din 26.03.2010 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 5931 din 23.03.2010 iniţiată de către 
prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate  nr. 5932 din data de 23.03.2010 întocmit de către Serviciul 
Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 26.03.2010 al Comisiei pentru buget 
finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 26.03.2010 al Comisiei pentru cultură, culte, 
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 47 din 26.03.2010 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6180 din 26.03.2010 dat de către 
Secretarul municipiului Romans; 

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 public locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă efectuarea din bugetul local a unor cheltuieli în sumă de 
155.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţilor  
specific dedicate ,, Zilelor municipiului Roman”, inclusiv pentru desfăşurarea  
Târgului Meşterilor Populari ediţia a-VI-a, în perioada 19-21 mai 2010. 

 

Art. 2. Se aprobă un sprijin financiar în suma de 3.000 lei din bugetul local, 
Fundaţiei Umanitare ,,PACEA” cu sediul în Roman, pentru a susţine  proiectele 
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aflate în derulare, în domeniile serviciilor primare de asistenţă socială şi 
specializate a persoanelor aflate în nevoi. 

 

Art. 3. Se aprobă un sprijin financiar din bugetul local în sumă de 7.000 lei, 
Liceului cu Program Sportiv Roman, pentru organizarea Olimpiadei Naţionale 
de Pregătire Sportivă Teoretică – finala pe ţară. 

 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei, necesară 
pentru pentru continuarea lucrărilor de construcţie, al noului Lăcaş de cult, la 
Biserica Creştină după Evanghelie - Roman. 

 

Art. 5. Serviciul buget–contabilitate din cadrul Direcţiei Economice va 
proceda la modificarea bugetului local pe anul 2010 în vederea alocării acestor 
sume pe capitole bugetare. 

 

Art. 6. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor 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 


