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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr. 62 din 02.03.2016 
 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 4475 din 26.02.2016 iniţiată de 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman şi raportul de 

specialitate nr. 4476 din 26.02.2016 întocmit de Biroul Organizare Evenimente 

Speciale și Mass Media; 

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 02.03.2016 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 02.03.2016 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 61 din 02.03.2016 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4841 din 02.03.2016 dat de 

Secretarul Municipiului Roman. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), ale art. 36 alin. 

(4) lit. a) şi ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4, 5 şi 6 din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 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 XV-a, 

din perioada 15 –17 aprilie 2016; 
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.125 lei Școlii 

Gimnaziale „Mihai Eminescu” pentru premierea câștigătorilor ediției a II-a a 

Concursului Interjudețean „Matematica pentru toți” ce se va desfășura în 

data de 20 aprilie 2016; 

Art. 3. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar în sumă de 3.000 lei din 

bugetul local Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru sprijinirea 

proiectului Olimpiada Națională de Limbi Romanice ce se va desfășura în 

perioada 18 - 22 aprilie 2016; 
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Art. 4. 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 XIV; 

Art. 5. Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 de lei dlui 

prof. Adamovici Constantin, domiciliat în Municipiul Roman, str. Veronica 

Micle, bl. 4, ap. 86, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de editare a 

volumului Creație și destin; 

Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 de lei dlui 

Trifan Ovidiu, profesor la Școala de Artă „Sergiu Celibidache” din Roman 

pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de editare a cărții de cântece și a unui 

CD intitulat Carte de cântece pentru copii; 

Art. 7. 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 lucrări de proiectare și avizare în vederea refacerii șarpantei și 

schimbarea învelitorii bisericii. 

Art. 8. 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,necesarepentru acoperirea cheltuielilor de înlocuire totală a 

acoperișului bisericii; 

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

sumă de 6.000 de lei Clubului Sportiv Bao Roman, în vederea acoperirii 

parțiale a cheltuielilor de participare (transport, cazare, masă, echipament, 

asigurare medicală)  la Campionatul european pentru copii și juniori de Qwan Ki 

Do, ce se va desfășura în perioada 27–28 martie 2016 la Verona, Italia; 

Art. 10. Se aprobă alocarea  din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 4.000 de lei Asociației Culturale „Dance Art Valian” Roman în 

vederea achiziționării de echipamente complete de dans, pentru lotul de dans al 

Asociației Culturale „Dance Art Valian”; 

Art. 11. Se aprobăalocarea din bugetul local a sumei de 130.000 lei 

pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor manifestările 

cultural-artistice, umanitare, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de 

a șaptea ediții a ,,Zilelor Municipiului Roman” 2016; 

Art. 12. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate; 

Art. 13. Direcţia Economică și Biroul Organizare Evenimente Speciale și 

Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art. 14. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

        Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 

                Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

          Mihai ARMANU     Gheorghe CARNARIU 


