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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 45 din 08.04.2013 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 5124 din 02.04.2013 iniţiată de către 

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

de specialitate nr. 5125 din 02.04.2013 întocmit de către Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 21 din 08.04.2013 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 08.04.2013 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 45 din 08.04.2013 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5408 din 08.04.2013 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 2.500 lei pentru 

premierea câştigătorilor şi materialele de birotică necesare bunei desfăşurări a 

Concursului Interjudeţean de Matematică α şi Ω – ediţia a XII-a, din perioada 

26 – 28 aprilie 2013. 
 

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

desfăşurarea în bune condiţii a Festivalui Naţional de muzică pentru copii şi 

adolescenţi ,,LUCKY KIDS” ediţia a II-a – 2013 organizat de S.C. LUCKY 

DANCE CLUB S.R.L. Roman. 
 

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

de 2.000 lei Societăţii Culturale ”Roman Muşat” din Roman pentru editarea 

volumului Din istoria oraşului Roman: 621 de ani de la prima atestare 

documentară. 
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Art. 4. Se  aprobă alocarea sumei de 2.500 de lei din bugetul local 

muzeografilor dr. Otilia Mircea şi dr. George Dan Hânceanu pentru editarea 

catalogului de expoziţie: Descoperiri arheologice din târgul medieval al 

Romanului (Punctul la Bibliotecă). 
 

Art. 5.  Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 lei 

Cercului rebusist ”Edip-Mihai Creţu” Roman pentru premierea câştigătorilor 

celei de a II-a ediţii a Memorialului rebusist ”Mihai Creţu”şi pentru 

publicarea celei de doua ediţii a volumului ”Mihai” de Nelu Dumbravă şi a 

volumului ”Rondelurile rebusiştilor” al aceluiaşi autor. 
 

Art. 6. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 lei din 

bugetul local Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi Asociaţiei Profesorilor de 

Chimie din judeţul Neamţ - ”AS CHIM” pentru sprijinirea proiectului 

Olimpiadei Naţionale de Chimie ediţia a 47–a, ce se desfăşoară în perioada 

31.03–06.04.2013. 
 

Art. 7. Direcţia Economică şi Serviciul Comunicare vor duce 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, 

      Ec. Maricel BENCHEA           Jurist Gheorghe CARNARIU 


