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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. 92 din 21.04.2016 
 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 8178 din 15.04.2016 iniţiată de 

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

specialitate nr. 8179 din 15.04.2016 întocmit de Biroul Organizare Evenimente 

Speciale și Mass Media; 

Văzând avizul favorabil nr. 38 din 21.04.2016 al Comisiei de buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 5 din 21.04.2016 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 92 din 21.04.2016 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8556 din 21.04.2016 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 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 1.000 lei Uniunii 

Armenilor din România – sucursala Roman pentru închirierea Sălii mari de 

spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor Roman, în vederea prezentării 

piesei de teatru „Strunga dintre viață și moarte”, realizare a regizorului armean 

Florin Kevorkian, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei 

Asociației Veteranilor de Război – subfiliala Roman necesară pentru 

organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor dedicate ,,Zilei 

Naţionale a Veteranilor de Război” - 29 aprilie 2016; 

Art. 3. Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 de lei dlui. 

prof. Dobreanu Ioan, domiciliat în municipiul Roman, str.   , bl.  , 

ap.  , pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de editare a volumului 

Singuraticul, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

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

sumă de 2.300 lei Asociației Lucky Dance din Roman, str. Anton Pann, bl. 26, 

sc. C, ap. 28, jud. Neamț, pentru premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului 
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Național de muzică pentru copii și adolescenți „Lucky Kids” – ediția a V-a 

2016, care va avea loc la Roman în perioada 22 – 23 aprilie 2016, conform 

Acordului de asociere din Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

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

sumă de 4.000 lei Asociației Culturale DoMiDance din Roman, str. Vasile 

Lupu nr. 25, pentru acoperirea parțială a cheltuielilor privind cazarea, 

transportul, masa și onorariul juriului Festivalului Național de muzică pentru 

copii și adolescenți „Best Pop Rock”, care va avea loc la Piatra Neamț, în 

perioada 11 – 12 iunie 2016, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 4 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

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

sumă de 8.000 lei Protopopiatului Roman, pentru a acoperi o parte din 

costurile ce se impun pentru organizarea evenimentului unic în Roman, de 

redare a Bibliotecii Municipale George Radu Melidon Roman în circuitul 

cultural local și regional și a sfințirii bustului fondatorului acesteia, George Radu 

Melidon, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 5 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a unui sprijin financiar în 

sumă de 1.500 lei Societății Culturale Clepsidra Roman pentru acoperirea 

parțială a cheltuielilor de editare și tipărire a numărului aniversar al Revistei 

Clepsydra precum și pentru cazarea și masa invitaților la eveniment (10-12 

persoane), conform Acordului de asociere din Anexa nr. 6 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 8. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local în sumă 

de 5.000 lei cetățeanului Astanei Gheorghe, domiciliat în Roman,   

 , bl.  , apt.  , pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de transport în 

vederea repatrierii trupului neînsuflețit al fiului său, Astanei Claudiu Gheorghe; 

Art. 9. 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” 2016; 

Art. 10. Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 de lei dr. 

Otilia Mircea, domiciliată în Roman, str.    bl.  , ap.  , muzeograf al 

Muzeului de Istorie Roman, pentru tipărirea volumului MUZEUL DIN 

ŞCOALA NOASTRĂ – ATELIER DE CREAŢIE ŞI EDUCAŢIE, conform 

Acordului de asociere din Anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

Art. 11. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate; 

Art. 12. Direcţia Economică și Biroul Organizare Evenimente Speciale și 

Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art. 13. 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 


