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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 33 din 12.03.2014 

 
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4921 din 10.03.2014 iniţiată de către 

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

de specialitate nr. 4922 din 10.03.2014 întocmit de căte Servicul Autorizări 

Evenimente; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 12.03.2014 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 4 din 12.03.2014 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 35 din 12.03.2014 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5040 din 12.03.2014 dat de 

Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „d”, alin. 4, lit. „a” şi 

alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale 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 unui sprijin financiar din bugetul local, în sumă 

de 2.000 lei, Societății Culturale ”Roman Mușat” din Roman pentru editarea 

volumului ”Din istoria orașului Roman; 622 de ani de la prima atestare 

documentară”. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local către Fundația ”Pro Mediu, 

Etno și Viața” Roman a sumei de 2.500 lei în vederea continuării activității 

fundației în anul 2014. 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei către 

Asociația Culturală ”Dance Art Valian” Roman pentru anul 2014, în vederea 

acoperirii parțiale a cheltuielilor de deplasare la concursuri.  
 

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

Culturale ”Do Mi Dance” Roman pentru anul 2014, în vederea sprijinirii 

activităților asociației culturale. 
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Art. 5. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local, în sumă 

de 1.500 lei, autorului prof. Dobreanu Ioan din Roman, pentru reeditarea 

romanului ”Mărturisirea” care va fi donat bibliotecii orașului Ștefan Vodă din 

Republica Moldova. 
 

Art. 6.  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 de lei prof. 

TIT TIHON de la Colegiul Național Roman Vodă pentru editarea volumelor de 

poezie ”Cosmopoeme” (în limbile română și franceză), ”Povețele galactice – 

astropoezii și ”Țara de peste ocean” – impresii de călătorie.  
 

Art. 7.  Se aprobă alocarea  din bugetul local  a unui sprijin financiar în 

sumă de 5.000 lei doamnei Horlescu Anișoara, domiciliată în Roman, str. 

Sucedava, bl. 7, ap. 4, pentru fiul său Horlescu Andrei Ștefan, în vederea 

acoperirii parțiale a  cheltuielilor de recuperare neuromotorie cauzate în urma unui 

accident rutier și transportul său din Germania. 
 

Art. 8. Se  aprobă alocarea din bugetul local  a unui sprijin financiar în sumă 

de 10.000 lei Protopopiatului Roman în vederea organizării în bune condiții a 

triplei lansării de carte a Preasfințitului Părinte Ioachim Băcăuanul din data de 

25.03.2014. 
 

Art. 9. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă de 

16.000 lei Parohiei Romano-Catolică ”Fericitul Ieremia” din Roman, str. 

Siretului, nr. 2, pentru lucrările de reparații necesare la biserica parohială. 
 

Art. 10. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei 

Colegiului Tehnic ,,Petru Poni” și Colegiului Tehnic ,,Danubiana” din Roman 

pentru premierea câștigătorilor și materialele de birotică necesare bunei desfășurări 

a Concursului Interjudețean de Matematică α și Ω – ediția a XIII-a, din 

perioada 4-6  aprilie 2014. 
 

Art. 11. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei Asociației 

culturale Accendo cu sediul în București pentru organizarea unui concert 

extraordinar ”Pianul călător” în data de 29 martie 2014, la Casa de Cultură din 

Roman, reprezentând onorariul pianistului Horia Mihail. 
 

Art. 12. Direcţia Economică și Serviciul Autorizări Evenimente vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 13. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 
         Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                 Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

  Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                           Jurist Gheorghe CARNARIU 


