
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE 

 
 

Nr. 177 din 30.08.2017 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 14221 din 21.08.2017 iniţiată de către 

Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 14222 din 21.08.2017 întocmit de către Serviciul Organizare 

Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media; 

Văzând avizul favorabil nr. 82 din 30.08.2017 al Comisiei de buget finanţe, 

avizul favorabil nr. 23 din 30.08.2017 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 179 din 30.08.2017 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 14800 din 30.08.2017 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 din bugetul local a sumei de 3.000 lei Asociației 

Tineretul ONU din România – Filiala Iași pentru organizarea în bune condiții a 

proiectului UNY Open, ediția a II-a, care se va desfășura la Roman, în perioada 15-

17 septembrie 2017, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care va face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Colegiului 

Național „Roman Vodă” pentru buna organizare a manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea a 145 de ani de existență, conform Acordului de asociere din anexa    

nr.  2 care va face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



 

 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 27.200 lei pentru 

achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul școlar 

2017-2018, pentru elevii buni la învățătură care au o situație financiară precară, 

conform propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane. 
 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei pentru 

cazarea membrilor delegației administrației locale din orașul Grude, Bosnia-

Herțegovina, invitați de Municipiul Roman în perioada 8-9 septembrie 2017. 
 

Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.300 lei pentru 

cazarea oaspeților și organizarea unui cocktail pentru invitați, la manifestarea In 

memoriam acad. Constantin C. Iliescu, care se va desfășura la Roman în data de 

14 septembrie 2017. 
 

Art. 6. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele 

aprobate. 
 

Art. 7. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 

                Consilier,                                            Secretarul municipiului Roman, 

         Ilie BOLOCA                   Gheorghe CARNARIU 


