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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 27.02.2020 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 3848 din 17.02.2020 inițiat de 
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate comun nr. 3967 din 18.02.2020 întocmit de către Direcția 

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

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.02.2020 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.02.2020 
al Comisiei de buget finanțe, avizul favorabil nr. __ din __.02.2020 al Comisiei 
de cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. __ 
din __.02.2020 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și 

lit. „e”, ale art. 155, alin (4), lit. „a”, ale alin. (5) lit. „c” , precum și ale art. 139, 

art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru premierea 
câștigătorilor manifestării cultural-artistice de interes public local - Festivalul 
Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” 

– ediția a IX-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 21–22 martie 
2020. 
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Art. 2. Se aprobă premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului 
Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” 

– ediția a IX-a 2020, respectiv: Trofeul Festivalului, Trofeul Adolescent, 
Trofeul Junior, Trofeul Mini Junior, precum și trofeele grupelor, pe categorii de 

vârstă (13 categorii). 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru premierea 
câștigătorilor manifestării cultural-artistice de interes public local - Festivalul 
de teatru „Gong” – ediția a IV-a 2020, care se desfășoară la Roman, în 

perioada 3–5 aprilie 2020. 
 

Art. 4. Se aprobă premierea câștigătorilor Festivalului de teatru „Gong” 

– ediția a IV-a 2020, care va consta în următoarele: Trofeul Gong, medalii, 
diplome, premii în bani și obiecte personalizate. 

 

Art. 5. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele aprobate. 
 

Art. 6. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

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

prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate. 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                Secretarul general al Municipiului Roman, 
   Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                              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. 3848 din 17.02.2020 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

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

  
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub numărul 

2662/28.02.2020, ASOCIAȚIA LUCKY DANCE din Roman solicită un 

sprijin financiar pentru desfășurarea în bune condiții a Festivalului 
Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” 

– ediția a IX-a 2020, care va avea loc la Roman, în perioada 21–22 martie 2020.  
Acesta este un festival care se adresează copiilor și adolescenților, pe 

categorii de vârstă, fiind invitați peste o sută de concurenți din toate localitățile 

țării. Juriul va fi alcătuit din personalități ale muzicii ușoare românești, 

respectiv: Viorel Gavrilă – compozitor, Președintele Uniunii Compozitorilor și 

Muzicologilor din România, Nicolae Caragea – compozitor basarabean, Liviu 
Manolache – director „Mamaia Copiilor” și Stela Enache - interpret. 

Costul total pentru organizarea acestui festival este de 36.000 lei, acesta 
fiind necesar pentru remunerarea membrilor juriului, cazare și masă pentru juriu, 

pentru acordarea de cupe, trofee, diplome și premii în bani câștigătorilor 
trofeelor, cadouri în produse, editare materiale promoționale, închiriere 
sonorizare etc., iar posibilitățile financiare proprii ale Asociației Lucky Kids 
Roman sunt de 10.000 lei. 

Analizând cererea de mai sus, propun Consiliului Local al municipiului 
Roman să aprobe alocarea sumei de 2.500 lei pentru acordarea premiilor în bani 
câștigătorilor trofeelor Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru 

Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, respectiv: Trofeul 
Festivalului, Trofeul Adolescent, Trofeul Junior, Trofeul Mini Junior, precum și 
trofeele grupelor, pe categorii de vârstă (13 categorii). 

* 
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub numărul 

3490/13.02.2020, ASOCIAȚIA CULTURAL-ARTISTICĂ GONG din 



 

Roman, solicită un sprijin financiar pentru desfășurarea în bune condiții a 

Festivalului de teatru „Gong” – ediția a IV-a 2020, care va avea loc la 
Roman, în perioada 3- 5 aprilie 2020. 

Evenimentul organizat de Asociația Cultural Artistică Gong în parteneriat 

cu Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, își propune să ofere publicului 
romașcan un regal teatral. Manifestarea cultural-artistică va reuni timp de trei 
zile, 7 trupe de copii și tineri din toată țara, care își vor etala talentul și energia 

sub bagheta unui juriu format din actori profesioniști romașcani ce vor aprecia 

munca și talentul tinerilor. 
Festivalul de Teatru „Gong”, aflat anul acesta la a patra ediție, urmărește 

stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare, a creșterii stimei de sine, a 
spiritului de competiție și a imaginației elevilor, prin participarea acestora, în 
număr cât mai mare, la activități extracurriculare prin implementarea și 

promovarea ideilor originale. 
Bugetul pentru organizarea acestui festival este de 23.514 lei, necesar 

pentru: materialele de publicitate, premiile pentru câștigători (trofee, medalii, 
diplome, premii în bani, obiecte personalizate, cărți), cheltuieli cu juriul, 
cheltuieli cu participanții și cheltuieli de organizare (masă și cazare pentru 
aproximativ 100 de participanți). 

Având în vedere că manifestarea cultural-artistică de interes public local - 
Festivalul de teatru „Gong”, aflată anul acesta la a patra ediție, promovează 
imaginea Municipiului Roman, care a dăruit posterității o pleiadă impresionantă 

de personalități ce au contribuit la consolidarea culturii și identității românești, 
propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe alocarea sumei de 
1.000 de lei pentru premierea câștigătorilor Festivalului de teatru „Gong” – 
ediția a IV-a 2020, care va consta în următoarele: Trofeul Gong, medalii, 
diplome, premii în bani și obiecte personalizate. 

 
 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. 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: Direcția Economică și Serviciul organizare evenimente, cultură, 

culte, învățământ mass media și I.T. 

Nr. 3967 din  18.02.2020 
 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu și proiectul de hotărâre prin care se propune 

alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru acordarea premiilor în 
bani câștigătorilor trofeelor manifestării cultural-artistice de interes public local 
- Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți 

„Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 
21–22 martie 2020, respectiv: Trofeul Festivalului, Trofeul Adolescent, Trofeul 
Junior, Trofeul Mini Junior, trofeele grupelor, pe categorii de vârstă (13 
categorii), precum și a sumei de 1.000 lei pentru premierea câștigătorilor 
manifestării cultural-artistice de interes public local - Festivalul de teatru 
„Gong” – ediția a IV-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 3–5 
aprilie 2020, respectiv: Trofeul Gong, medalii, diplome, premii în bani și obiecte 
personalizate, se constată că aceste sume sunt alocate cu respectarea prevederilor 
art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, ale art. 155 alin (4) lit. 
„a”, ale alin (5) lit. „c” , precum și ale art. 139, art. 140 și 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 finanțele publice locale.  
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum și cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 
privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
      Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 


