INFORMARE
cu privire la cheltuielile efectuate cu prilejul Zilelor municipiului Roman 2019

Prin H.C.L. nr. 96/18.04.2019 s-a alocat din bugetul local suma de 145.000
lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturalartistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de a zecea
ediții a ,,Zilelor municipiului Roman” 2019 (13–21 mai 2019).
Structura cheltuielilor cu manifestările realizate de Zilele Municipiului
Roman 2019 este următoarea:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Manifestarea
Gala Excelenței în Educație (cash premiere olimpici +
profesori coordonatori) – 15 mai 2019
Scenete istorice, premii in bani – 16 mai 2019
Concursul „Speranță pentru mâine” la Biblioteca municipală
„George Radu Melidon”, premii in bani – 17 mai 2019
Spectacolul de talente locale, premii în bani – 19 mai 2019
Onorariu corepetitor Seara „Sergiu Celibidache” – 20 mai 2019
Show Sportiv – 17 mai 2019 (cupe, medalii, diplome)
Spectacol de muzică populară al Centrului pentru Cultură și
Arte „Carmen Saeculare”, cu prilejul Festivalului Expo Roman
Metropolitan – tradiții, obiceiuri și meșteșuguri, ediția a II-a –
17 mai 2019
Spectacole de muzică ușoară: Matteo, Monica Anghel, Lidia
Buble – 18 mai 2019 și 19 mai 2019
Servicii sceno-tehnice
Plata către Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
România – Asociația pentru Drepturi de Autor
Plachete/trofee Gala Excelenței Romașcane – 20 mai 2019
Masa festivă Gala Excelenței Romașcane – 20 mai 2019
Promoționale pentru delegația din Montluçon, Franța
Diplome, invitații, afișe, broșuri
Total

Suma
(lei)
*62.640,00
*2.400,00
*700,00
*500,00
*500,00
1.583,58
9.500,00

45.220,00
2.975,00
2.294,00
1.820,00
3.000,00
645,20
1.892,70
135.670,48

Față de 145.000 lei aprobați prin H.C.L. nr. 96/18.04.2019, din bugetul local
s-a cheltuit suma de 135.670,48 lei, rezultând o economie de 9.329,52 lei. Această
economie a fost posibilă datorită asocierii cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. și
cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, care au susținut o
parte din cheltuielile aferente pentru organizarea spectacolelor în aer liber precum
și a Festivalului Expo Roman Metropolitan – tradiții, obiceiuri și meșteșuguri,
ediția a II-a.
* De precizat este faptul că din suma totală de 135.670,48 lei cheltuită din
bugetul local alocată pentru aceste evenimente, au fost cheltuiți 66.740,00 lei
pentru premierile elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ romașcane.

Drept pentru care s-a întocmit prezenta informare.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU

Întocmit,
Șef S.O.C.C.Î.M.M.IT
Mihai BÎRJOVANU

