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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 117 din 20.09.2013 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 13851 din 13.09.2013 iniţiată de 

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

raportul de specialitate nr. 13852 din 13.09.2013 întocmit de către Serviciul 

Autorizări Evenimente; 

Văzând avizul favorabil nr. 48 din 20.09.2013 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 20.09.2013 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 118 din 20.09.2013 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14383 din 20.09.2013 

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, ale art. 45, precum şi cele 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 2.500 lei către 

Uniunea Generală a Pensionarilor din România – filiala Roman pentru 

organizarea și desfășurarea în bune condiții a activităților organizate cu ocazia 

Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2013. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru  

executarea lucrărilor ce se impun la Biserica ”Sfântul Nicolae” din Roman din 

str. Bradului, nr. 2, jud. Neamț. 
 

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

sumă de 15.000 lei către Parohia Romano-Catolică ,,Inima Neprihănită a 

Mariei” din Roman, str.  Bogdan Dragoș, nr. 99  pentru lucrările de renovare a 

casei parohiale a bisericii. 
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Art. 4. Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei către Clubul H.C.M. 

Roman în vederea susținerii și continuării activităţii sportive. 
 

Art. 5. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei 

către Parohia Bisericii ,,Sfântul Gheorghe” din Roman, str. Soldat Porojan, nr. 

7 - 8 în vederea executării lucrărilor de consolidare, restaurare și reabilitare ale 

bisericii parohiale. 
 

Art. 6. Direcţia Economică și Serviciul Autorizări Evenimente 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,                                    Secretarul municipiului Roman, 

      Lenuţa-Nuşa CHIRIAC       Jurist Gheorghe CARNARIU 

 


