
Page 1 of 2 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 113 din 22.09.2011 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 16.751 din 16.09.2011 iniţiată de  

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului, precum şi raportul de 

specialitate nr. 116.752 din 16.09.2011 întocmit de Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 49 din 22.09.2011 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 10 din 22.09.2011 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 126 din 22.09.2011 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 17207 din 22.09.2011 

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, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul local a sumei de 

50.000 lei către Comunitatea Evreilor din Roman pentru repararea unor anexe 

ale Comunităţii, aşa cum este prevăzută şi aprobată prin H.C.L. 98 din 

18.07.2011 privind modificarea bugetului local pe anul 2011.  

Art. 2. Se aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetul local a sumei de 

31.000 lei cu prilejul premierii unui număr de 13 cadre didactice din municipiul 

Roman cărora li s-au acordat distincţia şi diploma ,,Gheorghe Lazăr” . 
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Art. 3. Se aprobă alocarea şi efectuarea cheltuielilor din bugetul local a 

sumei de 250.000 lei în vederea susţinerii şi continuităţii activităţii sportive până 

la finele anului 2011 Asociaţiei Sportive H.C.M. Roman.  

Art. 4. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                            Contrasemnează 

                Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

          Eugen PĂULEŢ                                        Jurist Gheorghe CARNARIU 

  


