
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 14.11.2019 

 
privind alocarea din bugetul local a sumei necesare pentru 

organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 20848 din 29.10.2019 iniţiat de către 

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

specialitate comun nr. 21365 din 05.11.2019 întocmit de către Direcția 

Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.11.2019 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2019 
al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 
___ din __.11.2019 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. ,,b”, lit. „d” și lit. „e”,  ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, 
alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 210.000 lei în 
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestărilor şi activităților 

specifice lunii decembrie 2019 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, 

Ședința festivă de sfârșit de an a Consiliului Local, Caleașca lui Moș Crăciun, 

Festivalul de Datini și Obiceiuri ,,Roman Metropolitan” și Revelionul 2020). 
 

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



 

 

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 general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman,        
     Eugen PATRAȘCU                                         Gheorghe CARNARIU 



 

                          

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: CABINET PRIMAR  
Nr. 20848 din 29.10.2019 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei necesare 
pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019 

 
 
 
 În luna decembrie, Primăria municipiului Roman organizează o serie de 

acțiuni devenite tradiții pentru cetățenii romașcani. 
 
 Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României de la 1 decembrie 

2019, Primăria municipiului Roman va organiza manifestări de amploare cu 

această ocazie, în semn de apreciere și recunoștință față de înaintașii noștri care 

au realizat cel mai important eveniment în istoria poporului român. În această zi 

cu profunde semnificații istorice, va fi organizat un ceremonial militar-religios 
în centrul municipiului, cu participarea reprezentanților Parlamentului 

României, ai administrației publice județene, formațiunilor politice, 

reprezentanților cultelor, armatei, I.S.U, Jandarmeriei, Poliției Locale și 

Naționale, oameni de afaceri, învățământ și sănătate, prilej cu care se vor depune 

coroane în Piața Roman Vodă. Apoi va avea loc o paradă militară cu personal și 

tehnică din dotarea unităților și subunităților Ministerului Apărării Naționale, 

din Garnizoana Roman, precum și ale Ministerului Afacerilor Interne 

(Jandarmerie și Pompieri), SMURD, Ambulanță, urmată de o ceremonie de 
retragere cu torțe. Manifestarea se va încheia cu un foc de artificii. 
 La sfârșitul acestei ceremonii, conform tradiției, se vor amplasa corturi 

unde se vor servi țuică fiartă și mâncare tradițională.  
 Festivitățile se vor încheia cu o masă oficială oferită de Primăria 

municipiului Roman reprezentanților oficialităților locale din Parlamentul 

României, autorităților administrației publice locale și județene, armatei, poliției 

naționale și locale, jandarmeriei, pompierilor militari, veteranilor de război, 

cultelor, unităților de învățământ, entități politice, agenților economici și 



 
Asociației Revoluționari „22 decembrie”, minorităților naționale, prezenți la 

această ceremonie.  
 De asemenea, se vor asigura de către administrația publică locală  
cheltuielile de logistică necesare organizării evenimentului (stegulețe, coroană, 

colac, închiriere costume, foc de artificii, sonorizare, ecran de proiecție LED, 

etc.). 
 
 În luna decembrie are loc aniversarea familiilor care împlinesc 50 de ani 
de căsătorie în cursul anului 2019. Aceasta este o acţiune tradiţională organizată 

de autorităţile administraţiei publice locale, la care participă familiile care în 

cursul anului 2019 au împlinit 50 de ani de la căsătorie, prilej cu care se vor 
acorda diplome, flori, premii în bani, fotografii şi se va organiza o masă festivă, 

precum și un spectacol dedicat celebrării Nunții de Aur, fiind necesare onorarii 

pentru o trupă muzicală /DJ și sonorizare corespunzătoare.  
 
 Cu prilejul întrunirii în ședință festivă a consilierilor locali pentru sfârșitul 

de an 2019, va avea loc o masă festivă la care sunt invitați să participe consilierii 

locali, reprezentanți din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de lucru 

al Consiliului Local și reprezentanți mass-media, fiind necesare cheltuieli pentru 
organizarea mesei festive și pentru aranjament sală. 
 
 De asemenea, în Ajunul Crăciunului, Moș Crăciun sosește cu caleașca cu 

daruri pentru copii, având de parcurs mai multe trasee prin cartierele 
municipiului, prilej cu care se vor împărți pachete-cadou tuturor copiilor 
prezenți pe traseul stabilit prin cartierele municipiului, pentru care sunt necesare 
fonduri pentru animatori, Moș Crăciun și Crăciunițe, sonorizare, pachete-cadou 
pentru copii. 
 
 La sfârșitul lunii decembrie va avea loc Festivalul de Datini și Obiceiuri 

ROMAN METROPOLITAN - ediția a X-a, continuând astfel tradiția din anii 

precedenți a Primăriei municipiului Roman, de a reuni obiceiurile de Crăciun și 

de Anul Nou din municipiu și comunele învecinate, membre ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Roman Metropolitan, cu participarea unor 
ansambluri artistice din județul Neamț. Scopul acestui festival este afirmarea 
valorilor etno-folclorice din zona Roman Metropolitan și respectarea tradițiilor 

autentice zonei. Festivalul va include o paradă de măști și costume tradiționale, 

spectatorii putând admira obiceiuri tradiționale de iarnă: Colindul, Steaua, 

Plugușorul, Capra, Ursul, etc. Pentru buna desfășurare a acestei manifestări sunt 

necesare fonduri pentru pachete oferite participanților și premii pentru artiștii 

populari amatori, onorarii pentru prezentatori și artiștii invitați și transportul 

acestora, animatori spectacol, scenă și sonorizare. 
 
 Organizarea Revelionului 2020 în centrul municipiului Roman reprezintă 

o manifestare deosebită, care răspunde dorinţei multor romaşcani şi aliniază 

municipiul Roman în rândul localităţilor importante din România care, la 

iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, asigură cetăţenilor un cadru 

festiv, deosebit, la trecerea dintre ani.  



 
 Realizarea acestei acţiuni implică o serie de responsabilităţi şi măsuri 

specifice de organizare, inclusiv contractarea artiştilor care au foarte multe 

oferte, implicit contravaloarea prestaţiei lor fiind ridicată, aceştia selectând 

ofertele, preferând spectacolele din Capitală. 
 Suma alocată va fi folosită pentru: 

- onorarii, transport, cazare și masă pentru artiştii profesioniști de muzică 

uşoară/ populară și divertisment,  
- onorarii pentru artiști locali, 
- taxă drepturi de autor UCMR – ADA, 
- pachete de Revelion, 
- șampanie, 
- ambalaje și pahare de unică folosință, 
- foc de artificii, 
- prezentator și animatori spectacol, 
- animatori Anul Nou și Anul Vechi, 
- scenă și sonorizare, 
- alte servicii specifice. 

 
 Pentru buna organizare a evenimentelor menționate mai sus, propun 
Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe alocarea din bugetul local a 
sumei de 210.000 lei, în vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor şi 

activităților specifice lunii decembrie 2019. 
  
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat.  
      
                                    
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 
Nr. 21365 din 05.11.2019 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei necesare 
pentru organizarea activităților specifice sfârșitului de an 2019 
 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

alocarea din bugetul local a sumei de 210.000 de lei pentru organizarea 
activităților specifice sfârșitului de an 2019, se constată că această sumă este 
alocată cu respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a”, ale alin. (4), lit. 
„a”, ale alin. (7), lit. ,,b”, lit. „d” și lit. „e”,  precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale 
art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
precum și 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. 
 
 
 
 
          Director Economic,                                      Șef S.O.E.C.C.Î.M.M. și IT,                        
Ciprian Dorin ALEXANDRU                                    Mihai BÎRJOVANU 

                                                           
 
 
 


