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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 48 din 31.03.2011 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 6252 din 23.03.2011 iniţiată de  către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate  nr. 6253 din 23.03.2011 întocmit de către Serviciul 

Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 31.03.2011 al Comisiei petru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 31.03.2011 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 56 din 31.03.2011 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6906 din 31.03.2011 dat de către 

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 sumei de 5.000 lei pentru 

buna organizare şi desfăşurare a  ,,Galei Excelenţei Romaşcane”. 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei 

Societăţii Culturale “Clepsidra” din municipiul Roman necesare plăţii parţiale 

a cheltuielilor, pentru îndeplinirea angajamentelor  din proiectul european cu 

titlul ”Journaliste sans frontieres”. 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

suma de 3.000 lei Fundaţiei ,,Leonardo Murialdo” filiala Roman în vederea 

derulării proiectelor începute pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate. 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local Asociaţiei Caritas Roman a 

contravalorii necesare asigurării unei pâini pe zi pentru 70 de persoane 

pentru 40 de săptămâni  x 5 zile. 
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Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de  3.120 lei pentru 

premierea câştigătorilor la Concursul Interjudeţean de Matematică α şi Ω – 

ediţia a X-a, concurs ce se va desfăşura în perioada 1 - 3 aprilie 2011 în cadrul 

Colegiului Tehnic ,,Petru Poni” din Roman şi respectiv Colegiul Tehnic 

„Danubiana” din Roman. 

Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.450 lei necesari 

pentru consumabile şi diplome, premii în bani şi alte materiale utilizate  pentru 

implementarea, în perioada 1 martie – 1 iunie 2011, a unor activităţi care să 

implice tinerii din municipiul Roman organizate de Asociaţia de Iniţiativă 

Locală Roman 2002 în parteneriat cu Consiliul Local al Tinerilor Roman şi 

cu Asociaţia Culturală ,,Pro Basarabia şi Bucovina”- Filiala „Ion 

Vatamanu” Roman. 

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar din 

bugetul local în valoare de 6.000 lei pentru participarea a doi sportivi de la 

Clubul Sportiv „Bao” Roman la Campionatul Mondial de Qwan Ki Do pentru 

seniori ce se va desfăşura în oraşul Rabat – Maroc. 

Art. 8. Se aprobă alocarea din bugetul local a următoarelor sume necesare 

pentru continuarea lucrărilor începute, efectuarea reparaţiilor capital şi a 

reparaţiilor curente a lăcaşelor de cult din municipiul Roman: 

- Catedrala Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului  -  10.000 lei 

- Biserica Sf. Împăraţi Constantin şi Elena  -  5.000 lei 

- Biserica Sf. Voievozi Mihail şi Gavril     -  5.000 lei 

- Biserica Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir  -  5.000 lei 

- Biserica Sf. Vasile cel Mare  -  5.000 lei 

- Biserica Creştină după Evanghelie – 3.000 lei 

- Biserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului (Eternitatea)  -  3.000 

lei 

- Biserica Sf. Prooroc Ilie  -  3.000 lei 

- Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel  -  3.000 lei 

- Biserica Sf. Mare Mucenic Gheorghe - Purtător de Biruinţă -  

3.000 lei 

- Biserica Precista Mare  -  3.000 lei 

- Biserica Sf. Ierarh Nicolae  -  3.000 lei 

- Biserica Sf. Tereza a Pruncului Isus   -  3.000 lei 

- Biserica Fericitul Ieremia Valahul  -  3.000 lei 

- Biserica Inima Neprihănită a Preasfintei Fecioare Maria  -  3.000 

lei 

- Biserica Isus Bunul Păstor  -   3.000 lei 

- Biserica Lipovenească Sf. Mihail şi Gavril – 2.500 lei 

- Sinagoga Leipziger (Cimitir Evreiesc)  - 2.500 lei 

- Biserica de Rit Vechi Sf. Treime   -  1.500 lei 

- Biserica Sf. Părinţi Ioachim şi Ana (B. Copiilor)  -  1.500 lei 
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- Biserica Creştină Adventistă de Ziua a 7-a  -  1.500 lei 

- Biserica Precista Mică  -  2.500 lei 
 

(2) Sumele vor fi alocate lăcaşurilor de cult pe baza solicitării scrise având 

anexate documente justificative din care să rezulte executarea lucrărilor de 

reparaţii capitale şi reparaţii curente. 

Art. 9. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10.  Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

   

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 

              Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 

     Av. George LAZĂR                                         Jurist Gheorghe CARNARIU 


