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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 28 din 21.03.2012 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4653 din 13.03.2012 iniţiată de către 

dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, dl. George Lazăr – 

Viceprimarul municipiului Roman, d-na Micşunica Cosmescu - Consilier local, 

dl. Constantin Holban - Consilier local, dl. Viorel Stan - Consilier local, dl. Ilie 

Boloca - Consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 4654 din 

13.03.2012 întocmit de către  Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 21.03.2012 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 21.03.2012 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 29 din 21.03.2012 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5183 din 21.03.2012 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 alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei în 

vederea reeditării volumului ,,Viaţa lui M. Blecher, Împotriva biografiei” de 

autorul romaşcan Doris Mironescu. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru 

premierea câştigătorilor şi materialele de birotică necesare bunei desfăşurări a 

Concursului Interjudeţean de Matematică α şi Ω – ediţia a XI-a ce se va 

desfăşura în perioada 30 martie - 1 aprilie 2012. 

Art. 3. Se  aprobă alocarea sumei de 3.000 de lei din bugetul local pentru 

desfăşurarea în Municipiul Roman a acţiunilor şi festivităţilor Asociaţiei 

Învăţătorilor Neamţ, ce vor avea loc în perioada 10-20 mai 2012 la sărbătorirea a 

100 de ani de la înfiinţarea sa. 
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Art. 4. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei 

cetăţenei Iamandi Elena pentru repatrierea decedatului Iamandi Radu Gheorghe. 
 

Art. 5.  Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 25.000 lei din 

bugetul local pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie ale 

bisericii “Sf. Vasile cel Mare” din Roman. 
 

Art. 6. Se aprobă alocarea unui buget competiţional în sumă de 12.000 lei 

din bugetul local, necesar pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a 

campionatului municipal de fotbal – ediţia 2012. 
 

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 80.000 lei 

necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor cultural artistice, 

sportive, ştiinţifice precum şi protocoalelor de cooperare  internaţională  cu 

invitaţi din străinătate, dedicate ,,Zilelor municipiului Roman” – ediţia a III-a 

2012. 
 

Art. 8. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 9. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului local pe 

anul 2012, conform sumelor aprobate mai sus. 
 

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

secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează 

                Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

   Ec. Leonard ACHIRILOAEI                        Jurist Gheorghe CARNARIU 


