
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 198 din 29.09.2016 
 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 17702 din 21.09.2016 iniţiată de 

către dl Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 17703 din 21.09.2016 întocmit de către Biroul 

Organizare Evenimente Speciale și Mass Media; 

Văzând avizul nr. 81 din 29.09.2016 al Comisiei pentru buget finanţe, 

avizul nr. 18 din 29.09.2016 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret, avizul nr. 198 din 29.09.2016 al Comisiei juridice, precum 

şi avizul pentru legalitate nr. 18076 din 29.09.2016 dat de către 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 12.000 lei pentru 

organizarea și desfășurarea în bune condiții a activităților organizate cu ocazia 

Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1 octombrie 2016; 

Art. 2.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport ale membrilor Trupei de Teatru „Dan 

Alecsandrescu” din Roman la Festivalul Național de teatru „Tanța și Costel” de 

la Medgidia, ediția a V-a, 2016; 

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

sumele aprobate; 

Art. 4. Primarul Municipiului Roman, prin Biroul Organizare Evenimente 

Speciale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

        Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                 Consilier,                                       Secretarul municipiului Roman, 

Bogdan-Costinel ANDRIEŞ            Gheorghe CARNARIU 


