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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 82 din 29.05.2014 

 
Privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 9593 din 23.05.2014 iniţiată de către 

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

de specialitate nr. 9594 din 23.05.2014 întocmit de Biroul Organizare 

Evenimente Speciale; 

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 29.05.2014 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 6 din 29.05.2014 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 85 din 29.05.2014 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 9846 din 29.05.2014 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 30.000 lei pentru 

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

achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și 

primar romașcan, cu ocazia ,,Zilei Internaționale a copilului” 2014. 
 

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

Asociației Sportivă Oz-Er Golden din Roman pentru organizarea în bune 

condiții a Fazei Finale a Campionatului Național Mini-fotbal la Roman, în 

perioada 3-6 iulie 2014. 
 

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

Asociației Capadochia din Roman pentru acoperirea parțială a sumelor necesare 

procurării protezelor auditive pentru Bordea Denis Raul. 
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Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei, dlui. 

Bejan Marian Ioan, domiciliat în Roman, pentru continuarea tratamentului 

chimioterapeutic și a investigațiilor medicale. 
 

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate. 
 

Art. 6. Direcţia Economică și Biroul Organizare Evenimente Speciale 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, 

        Constantin HOLBAN            Gheorghe CARNARIU 


