
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 111 din 24.06.2015 

 
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 10877 din 22.06.2015 iniţiată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum 

şi raportul de specialitate nr. 10878 din 22.06.2015 întocmit de către Biroul 

Organizare Evenimente Speciale; 

Luând în considerare adresa nr. 10876/23.06.2015 a postului de 

televiziune „Roman 24” TV; 

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 24.06.2015 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 11 din 24.06.2015 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 114 din 24.06.2015 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10895 din 24.06.2015 

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, al art. 45, precum şi al 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 2000 lei pentru 

premierea unui număr de 4 (patru) elevi, șefi de promoție cu mediile cele mai 

mari din municipiul Roman, după cum urmează: 
 

1. Iulia Mustea - șefă de promoție la Colegiul Național „Roman-

Vodă”(media 9.85) - 500 lei; 

2. Teona Flora Andreiescu - șefă de promoție la Colegiul Național 

„Roman-Vodă”(media 9,90) - 500 lei; 

3. Bârgăoanu Bianca - șefă de promoție la Colegiul Tehnic „Petru 

Poni” (media 9,49) - 500 lei; 

4. Condurat Ancuța - șefă de promoție L.P.S. Roman (media 9,90) – 

500 lei 

 



 
 

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Roman să acorde 

premiile prevăzute la art. 1 în cadrul proiectului „Liceenii de Oscar”- Gașa 

Șefilor de promoție, care se va desfășura în data de 10.07.2015 sub egida 

postului de televiziune „Roman 24” Tv. 
 

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate. 
 

Art. 4. Direcţia Economică și 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. 

 

 
        Preşedinte de şedinţă                                         Contrasemnează 

                Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

        Vasile-Bogdan SAVIN                            Gheorghe CARNARIU 


