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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 60 din 14.05.2013 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 6804 din 30.04.2013 iniţiată de către 

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

de specialitate nr. 6805 din 30.04.2013 întocmit de către Servicul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 26 din 14.05.2013 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 14.05.2013 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 60 din 14.05.2013 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7389 din 14.05.2013 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 80.000 lei pentru 

organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, 

sportive, științifice precum și a protocoalelor de cooperare  internațională  cu 

invitați din străinătate organizate cu prilejul celei de a patra ediții a ,,Zilelor 

municipiului Roman” 2013. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru 

finalizarea lucrărilor de restaurare la Biserica ”Sfinții Voievozi” din Roman. 
 

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

de 5.000 lei Parohiei Romano-Catolice ,,Isus Bunul Păstor” din Roman pentru 

continuarea lucrărilor de modernizare a bisericii. 
 

Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 15.000 de lei din bugetul local 

Parohiei ”Sf. Vasile cel Mare” din Roman pentru continuarea și finalizarea 

lucrărilor de construcție ale bisericii. 
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Art. 5. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei 

Bisericii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Roman în vederea 

continuării lucrărilor de schimbare a acoperișului bisericii parohiale. 
 

Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.775 lei pentru 

premierea câștigătorilor la concursurile și sesiunea de referate științifice a 

Simpozionului Internațional de astronomie și astrofizică Astronomia și 

Educația în Mileniul III – ediția a-III-a, concurs ce se  va desfășura în perioada 

24-26 mai 2013 la Colegiul Național ,,Roman-Vodă” din Roman 
 

Art. 7. Direcţia Economică și 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 


