
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 174 din 18.12.2013 

 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 19.316 din 09.12.2013 iniţiată de  către 

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

specialitate nr. 19.317 din 09.12.2013 întocmit de către Compartimentul Autorizări 

Evenimente; 

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 18.12.2013 al Comisiei de buget finanţe, avizul 

favorabil nr. 14 din 18.12.2013 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 

tineret, avizul favorabil nr. 176 din 18.12.2013 al Comisiei juridice, precum şi avizul 

pentru legalitate nr. 20020 din 18.12.2013 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, 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 5.000 lei ca sprijin 

financiar pentru Inspectoratul Școlar al Județului Neamț prin Fundația INFOMAT 

Piatra Neamț, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a  

,,SĂRBĂTORII ȘCOLII NEMȚENE”. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local Asociației ”Iubire și Speranță” 

din Roman a sumei de 2.500 lei necesare pentru cheltuielile de aprovizionare cu 

alimente pentru aproximativ o lună de zile. 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea 

sprijinirii activităţilor etnografice, muzicale şi artistice prestate de către Fundaţia 

„Hanul Ancuţei” în cadrul „Balului de caritate” organizat în data de 13 decembrie 

2013, la Hotel Roman. 

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 2 din H.C.L. nr. 153 din 

29.11.2013 se abrogă. 
 

Art. 4. Direcţia Economică şi Compartimentul Autorizări Evenimente vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

        Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează 

                Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 

        Ing. Petru FARCAŞI                  Jurist Gheorghe CARNARIU 


