ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 36 din 26.02.2015
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 2804 din 17.02.2015 iniţiată de către
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 2805 din 17.02.2015 întocmit de către Biroul Organizare Evenimente
Speciale;
Văzând avizul favorabil nr. 16 din 26.02.2015 al Comisiei de buget-finanţe,
avizul favorabil nr. 3 din 26.02.2015 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ
şi tineret, avizul favorabil nr. 37 din 26.02.2015 al Comisiei juridice, precum şi avizul
pentru legalitate nr. 3498 din 26.02.2015 dat de Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” şi „d”, alin. 4, lit. „a”, 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 din bugetul local a sumei de 3.000 lei Societăţii
Culturale ”Clepsidra” Roman pentru tipărirea volumului ”Amintiri din secolul
Ciobanu”, realizat de dr. Dan-Gabriel Arvătescu şi organizarea în bune condiţii a
evenimentului din luna martie 2015 dedicat dlui prof. Gheorghe A.M. Ciobanu,
Cetăţean de Onoare al municipiului Roman, la aniversarea a 90 de ani de viaţă.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei Colegiului
Tehnic ,,Petru Poni” şi Colegiului Tehnic ,,Danubiana” din Roman pentru premierea
câştigătorilor şi materialele de birotică necesare bunei desfăşurări a Concursului
Interjudeţean de Matematică α şi Ω – ediţia a XIV-a, din perioada 27–29 martie 2015.
Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată.
Art. 4. Direcţia Economică şi Biroul Organizare Evenimente Speciale vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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