
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 30.07.2020 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 14133 din 
21.07.2020 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, 
precum şi raportul de specialitate comun nr.14160. din 22.07.2020 întocmit de 
către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 
Învățământ, Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.07.2020 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 27.07.2020 al 
Comisiei pentru buget finanțe, avizul favorabil nr. __ din 27.07.2020 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ___ din 27.07.2020 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 modificarea art.1. din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 care 
va avea următorul cuprins: 

„Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru plata parțială a cupelor și 
trofeelor oferite concurenților participanți la manifestarea cultural-artistică 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 31 iulie – 01 august 2020.” 
 
Art. 2. Se abrogă art. 2, art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020. 



 

 
Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 rămân 

neschimbate. 
 
Art. 4. 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, 
      Ioana Roxana IORGA                                  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. 14133 din 21.07.2020 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36 din 
27.02.2020 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul local 
  
 

 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub numărul 
14106/21.07.2020, ASOCIAȚIA LUCKY DANCE din Roman, organizator al 
Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți 
„Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, solicită sprijinul financiar cu suma de 
2.500 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 36 / 27.02.2020, precum și modificarea 
perioadei de desfășurare a evenimentului.  
 Festivalul programat inițial în perioada 21–22 martie 2020 a fost amânat 
din cauza stării de urgență impusă de pandemia COVID 19 și se va desfășura în 
intervalul 31 iulie – 01 august 2020, în spațiu deschis, pe terasa restaurantului 
din Parcul Municipal Roman, respectând măsurile speciale de prevenire a 
infecției cu SARS-CoV-2, în conformitate cu normele în vigoare impuse de 
autoritățile competente. 

Deoarece numărul participanților înscriși la festival s-a redus față de cel 
inițial, iar bugetul stabilit pentru concurs nu mai permite premierea Trofeelor 
festivalului, Asociația Lucky Dance Roman solicită ca suma de 2.500 lei 
destinată inițial pentru premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului să fie 
utilizată pentru acoperirea parțială a achiziționării de cupe și trofee oferite 
concurenților participanți la Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru 
Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020.  

Acesta este un festival care se adresează copiilor și adolescenților, pe 
categorii de vârstă, fiind invitați 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 concurenților, cadouri în produse, 
editare materiale promoționale, închiriere sonorizare etc. 

 
Analizând cererea de mai sus, propun Consiliului Local al municipiului 

Roman să aprobe modificarea H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 privind aprobarea 
efectuării unor cheltuieli din bugetul local, după cum urmează: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1. din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 care 
va avea următorul cuprins: 
„Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru plata parțială a cupelor și 

trofeelor oferite concurenților participanți la manifestarea cultural-artistică 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 31 iulie – 01 august 2020.” 

 
 Art. 2. Se abrogă art. 2, art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020. 

 
 Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 rămân 

neschimbate. 
 

 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. 14160 din  22.07.2020 

 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 36 din 
27.02.2020 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 

modificarea H.C.L. nr. 36 din 27.02.2020 privind aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local în sensul alocării din bugetul local a sumei de 2.500 

lei pentru plata parțială a cupelor și trofeelor oferite concurenților participanți 
la manifestarea cultural-artistică 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 31 iulie – 01 august 2020, se 

constată că această sumă este alocată 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 


