
 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 27.02.2019 
 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 3982 din 26.02.2019 iniţiată de 

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

specialitate nr. 3983 din 26.02.2019 întocmit de Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei de buget 
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.02.2019 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 efectuarea unei cheltuieli în sumă de 3.000 lei necesară 
desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2019, organizate 

pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman. 
 

Art. 2. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei necesară 
desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2019, organizate 

pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala 
Roman. 

 

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

Culte, Învățământ, Mass Media și IT 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 
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Emitent: Cabinetul Primarului  
Nr. 3982 din 26.02.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 

cheltuieli 
  

Prin cererea nr. 57 din 26.02.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman cu nr. 3917/26.02.2019, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
Roman, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, bloc 6, reprezentată legal de dl. 

Călărășanu Dumitru - Președinte, solicită un sprijin financiar pentru organizarea 

și sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii. 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman reprezintă un număr 

de peste 25.000 de membri, iar pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii 
– 8 martie 2019 se va organiza o masă festivă de către membrii pensionari CAR.  

În fiecare an, autoritățile administrației publice locale din municipiul 

Roman au fost alături de persoanele vârstnice care au contribuit la dezvoltarea 

urbei romașcane, fiind un exemplu de conduită pentru generațiile viitoare.  
În acest sens, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe 

un sprijin financiar în sumă de 3.000 lei necesar desfășurării în bune condiții a 
Zilei Internaționale a Femeii 2019, organizate pentru membrii Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Roman. 

* 
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 

3964/26.02.2019, Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala 

Roman, reprezentată legal de dl. Leoreanu Vasile - Președinte, solicită un 

sprijin financiar pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii 2019, prilej cu 
care se va organiza o masă festivă pentru membrii filialei UGPR - Roman. 
 Deoarece autoritățile administrației publice locale din municipiul Roman 

sunt alături de persoanele vârstnice ce s-au implicat activ în dezvoltarea orașului 
nostru, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe un sprijin 

financiar în sumă de 2.000 lei necesar desfășurării în bune condiții a Zilei 
Internaționale a Femeii 2019, organizate pentru membrii Uniunii Generale a 
Pensionarilor din România, filiala Roman.  
 

 Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT 
Nr. 3983 din  26.02.2019 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 
cheltuieli 

 
 

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune efectuarea unor cheltuieli în sumă totală de 5.000 lei, 
se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile 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 

Jr. Mihai BÎRJOVANU 
 
 


