
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 11.12.2018 

 
privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 22380 din 10.12.2018 iniţiată de 

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

specialitate nr. 22381 din 10.12.2018 întocmit de Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul favorabil nr. ___ din 11.12.2018 al Comisiei pentru buget 
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 11.12.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 11.12.2018 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 11.12.2018 
dat de Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 

6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, 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 2.000 de lei, în 
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării sportive „Cupa 
Centenar” la fitness, în luna decembrie 2018.  

 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate. 
 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
        Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 
                 Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 
       Constantin HOLBAN            Gheorghe CARNARIU 



 

 

      

    MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinetul Primarului  
Nr. 22380 din 10.12.2018 
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unei cheltuieli din bugetul local  

 
 

 În luna decembrie 2018, Municipiul Roman va organiza „Cupa 

Centenar” la fitness, manifestare sportivă la nivelul regiunii 
Moldova, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, bărbați și 

femei, și care se va derula cu sprijinul instructorilor de fitness și 

bodybuilding din municipiul Roman. 
 Pentru premierea pe categorii de vârstă, masculin și feminin în 
cadrul evenimentului „Cupa Centenar” la fitness este necesar să se 

achiziționeze: cupe personalizate, medalii, panglici tricolore, diplome. 
În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a 

manifestării sportive „Cupei Centenar” la fitness în luna decembrie 
2018, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 
2.000 lei. 
 

Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre 

anexat. 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unei cheltuieli din bugetul local  

 
 

 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune alocarea din bugetul local a respectivei sume, se 
constată că aceasta este alocată cu respectarea prevederilor articolului 
36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală, precum şi cu respectarea  prevederilor 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, 

formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de 

Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, motiv 

pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
 

Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 
 Învățământ, Mass Media și IT, 

Mihai BÎRJOVANU 
 


