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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 72 din 28.06.2010 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 10925 din 21.06.2010 întocmită de către                         

prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate  nr. 10926 din data de 21.06.2010 întocmit de Serviciul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 28.06.2010 al Comisiei de buget finanţe, 

avizul favorabil nr. 7 din 28.06.2010 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 73 din 28.06.2010 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 11279 din 28.06.2010 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 un sprijin financiar în sumă de 10.000 lei pentru susţinerea 

manifestărilor care vor avea loc la Roman în data de 3 iulie 2010 sub egida 

Festivalului ,,Vacanţe Muzicale la Piatra Neamţ” ediţia XXXIX-a. 
 

Art. 2. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 2.200 lei Asociaţiei de 

Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic din România, filiala Roman necesară 

achiziţionării scutecelor de unică folosinţă. 
 

Art. 3. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 1.000 lei prof. dr. Ovidiu 

Trifan, de la Şcoala de Artă din Roman pentru editarea lucrării ştiinţifice cu titlul 

”Colindul în creaţia corală românească”. 
 

Art. 4. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 5.000 lei pentru 

monumentul istoric Biserica ”Sfinţii Voievozi” din Roman necesară finalizării 

lucrărilor de reparaţii. 
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Art. 5. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 2.000 lei Bisericii 

Ortodoxe de Stil Vechi ”Sfânta Treime” din Roman pentru continuarea 

lucrărilor de construcţie, a dotărilor bisericii şi a casei praznicale. 
 

Art. 6. Se aprobă un sprijin financiar în sumă de 2.000 lei Bisericii ”Sfântul 

Dimitrie” din Roman pentru continuarea lucrărilor de finisaj exterior, aranjarea 

mobilierului bisericesc şi lucrări pentru pictură. 
 

Art. 7. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

     Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

             Consilier,                                               Secretarul municipiului Roman, 

  Ing. Constantin GHICA                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


