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Privind alocarea unor fonduri din bugetul local 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 225 din 08.01.2014 iniţiată de  către domnul 

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

nr. 226 din 08.01.2014 întocmit de către Serviciul Autorizări Evenimente, Comercial 

Transport; 

Văzând avizul favorabil nr. 2 din 16.01.2014 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul 

favorabil nr. 1 din 16.01.2014 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 

tineret, avizul favorabil nr. 4 din 16.01.2014 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru 

legalitate nr. 780 din 16.01.2014 dat de către 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 pentru H.C.M. Roman, echipă din Liga 

Naţională a handbalului feminin suma de 2.400 mii lei necesară pentru buna desfăşurare a 

activităţilor sportive în anul 2014.  
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local pentru S.C.M. Petrotub Roman, echipă de 

fotbal în Liga a III-a de Fotbal, suma de 600 mii lei necesară pentru buna desfăşurare a 

activităţilor sportive în anul 2014. 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.200 mii lei pentru Asociaţia 

”Roman 2000” necesară pentru buna desfăşurare activităţilor în anul 2014 din ”Centrul pentru 

servicii sociale”, ”Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc” şi ”Centrul 

rezidenţial pentru persoane vârstnice”. 
 

Art. 4. Direcţia Economică şi Serviciul Autorizări Evenimente, Comercial Transport vor 

duce 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 GÎNDULESCU                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


