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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 115 din 27.09.2012 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 15177 din 19.09.2012 iniţiată de 

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

specialitate nr. 15178 din 19.09.2012 întocmit de Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 27.09.2012 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 12 din 27.09.2012 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 119 din 27.09.2012 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15939 din 27.09.2012 

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, 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 3.805 lei 

Asociaţiei ”Muşatinii” din Roman necesară pentru desfăşurarea în bune 

condiţii a Taberei arheologice de la Ibida (Slava Rusă, judeţul Tulcea) pentru 12 

elevi de la Colegiul Naţional ”Roman Vodă” ce au obţinut rezultate meritorii la 

concursurile şi olimpiadele şcolare. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei 

Societăţii Culturale ”Roman Muşat” din Roman pentru publicarea celui de al 

zecelea volum ce cuprinde lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice din 

30.03.2012. 
 

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

sumă de 1.500 lei Fundaţiei ,,Leonardo Murialdo” filiala Roman în vederea 

derulării proiectelor începute pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate. 
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Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 3.000 lei Fundaţiei Umanitare ”Pacea” pentru acoperirea unei părţi 

din cheltuielile de transport necesar pentru elevii şi copiii de grădiniţă cuprinşi 

în cadrul proiectelor sale. 
 

Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 2.500 lei Uniunii Generale a Pensionarilor din România – filiala 

Roman pentru buna desfăşurare a activităţilor organizate cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2012. 
 

Art. 6. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor duce 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 local,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

Ec. Leonard ACHIRILOAEI                          Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


