
Page 1 of 3 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 57 din 26.03.2015 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4990 din 19.03.2015 iniţiată de 

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

specialitate nr. 4991 din 19.03.2015 întocmit de Biroul Organizare Evenimente 

Speciale; 

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 26.03.2015 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 26.03.2015 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 58 din 26.03.2015 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5431 din 26.03.2015 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 unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 10.000 lei Parohiei „Sfântul Nicolae” din Roman, str. Bradului nr. 2, 

necesare pentru finalizarea lucrărilor de reparații la biserică. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 10.000 lei Parohiei „Sfântul Vasile cel Mare” din Roman, str. Tineretului 

nr. 28A, necesare pentru continuarea lucrărilor de construcție interioară ale 

bisericii (tencuieli, izolații, finisaje interioare, realizarea pardoselii, executarea 

picturii și a mobilierului liturgic). 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 12.000 lei Parohiei „Ștefan cel Mare și Sfânt”, din Roman str. Smirodava 

nr. 24, necesare pentru executarea lucrărilor și documentația tehnică în vederea 

obținerii autorizației de securitate la incendiu și achitarea lucrărilor executate la 

biserică. 
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Art. 4. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 5.000 lei Parohiei Romano-Catolică „Isus, Bunul Păstor” din Roman, str. 

Sucedava nr. 4, necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale și a manoperei 

pentru finalizarea lucrărilor de finisare și izolare a tavanului bisericii. 
 

Art. 5. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 10.000 lei Parohiei Romano-Catolică „Sf. Tereza” din Roman, str. Ștefan 

cel Mare nr. 228, necesare pentru acoperirea cheltuielilor de înlocuire totală a 

acoperișului bisericii. 
 

Art. 6. Se aprobă alocarea  din bugetul local  a unui sprijin financiar 

următorilor sportivi: - Agafiței Vlăduț Andrei - suma de 1.440 lei; 

     - Burcas Elena    - suma de 1.440 lei; 

     - Pavel Cătălin    - suma de 1.440 lei; 

       - Leahu Maria Cristina  - suma de 1.440 lei; 

în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de participare la Campionatul 

mondial de Qwan Ki Do Belgia din perioada 2 – 5 aprilie 2015. 
 

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local către Fundația ”Pro Mediu, 

Etno și Viața” Roman a sumei de 1.000 lei în vederea continuării activității 

fundației în anul 2015. 
 

Art. 8. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei pentru 

acoperirea cheltuielilor de editare a volumului ”Cinetică non-maxwelliană în 

plasmă” – ediția bilingvă 2014”, dlui. Grecea Constantin, cu domiciliul în 

municipiul Roman. 
 

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

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

volumului Studia Romanensia XIII. 
 

Art. 10. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei pentru 

acoperirea parțială a cheltuielilor de editare a romanului Splendoarea 

paradisului, dlui. Alexandru Mihăilă, cu domiciliul în municipiul Roman. 
 

Art. 11. Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 de lei dlui. 

Tit Tihon, domiciliat în municipiul Roman, pentru acoperirea parțială a 

cheltuielilor de editare a volumului în limba engleză The astral city of Roman, 

the cosmopoetry (autori Tit Tihon și Andrei Dorian Gheorghe). 
 

Art. 12. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 2.500 lei interpretului de muzică populară Ștefan Enășel, domiciliat în 

municipiul Roman, Aleea Revoluției, bloc 11, sc. B, ap. 33, pentru acoperirea 

parțială a cheltuielilor de editare a unui CD cu 30 de piese de folclor tradițional. 
 

Art. 13. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei către 

Forumul Tinerilor din România, reprezentat la nivel local de Diana 

Alexandra Toma și Sergiu Șerban, pentru organizarea în bune condiții a 

evenimentului Consiliul local al Tinerilor ,,RAISE YOUTH VOICE” (Ridică 

vocea tineretului), ce  va avea loc în perioada 8-10 aprilie 2015, la Colegiul 

Național ,,Roman-Vodă” Roman. 



Page 3 of 3 

 

Art. 14. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 2.000 lei Asociației Lucky Dance din Roman, str. Anton Pann, bl. 26, 

sc. C, ap. 28, jud. Neamț, pentru acordarea unui număr de 10 premii în bani  

câștigătorilor Festivalului Național de muzică pentru copii și adolescenți 

„Lucky Kids” – ediția a IV-a 2015, care va avea loc la Roman în perioada 17 – 

18 aprilie 2015. 
 

Art. 15. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 

aprobată. 
 

Art. 16. Direcţia Economică și Biroul Organizare Evenimente Speciale 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 17. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează 

                Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 

       Dumitru OUATU                 Gheorghe CARNARIU 


