ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. din 30.07.2020
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 14187 din 22.07.2020 iniţiat de LucianOvidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun
nr. 14247 din 23.07.2020 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 către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2020 al
Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.07.2020 al
Comisiei juridice.
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin.
(7), lit. ,,a” și „d”, 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.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 9.500 lei pentru realizarea proiectului
„Cuibul de cărți”, respectiv pentru achiziționarea unui număr de zece căsuțe
construite special și care vor fi amplasate în diferite locuri publice din
municipiul Roman.
Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată.
Art. 3. Direcţia Economică, Serviciul achiziții publice și managementul
proiectelor 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
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 14187 din 22.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din
bugetul local
Prin cererea nr. 7/17.07.2020 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 13877 din 17.07.2019, Buzdugan Bogdan Constantin,
administrator al S.C. EXLIBRIS S.R.L., cu sediul în Roman, str. Aleea
Liliacului, bl. 2, ap. 10, propune Municipiului Roman cooperarea în privința
realizării unui proiect pentru comunitate intitulat „Cuibul de cărți”.
Ideea implementării acestui proiect s-a născut din dorința de a oferi
tuturor romașcanilor acces liber și absolut gratuit la informație, având în vedere
faptul că unele categorii defavorizate nu pot să achiziționeze cărți, prin
amenajarea unui număr de zece căsuțe construite special în acest sens și care vor
fi amplasate în diferite locuri publice din municipiul Roman, stabilite de comun
acord de inițiatorul proiectului și administrația locală. Romașcanii pasionați de
lectură vor avea acces liber la cărțile amplasate în căsuțe, cărțile fiind schimbate,
igienizate și dezinfectate periodic. Astfel, cetățenii vor avea posibilitatea de a
lectura în fiecare săptămână titluri noi de carte, cărțile fiind înlocuite periodic de
către S.C. EXLIBRIS S.R.L. care are ca obiect de activitate servicii de
anticariat.
După amplasarea celor zece „cuiburi de cărți” în zonele publice stabilite
din municipiul Roman, se va încheia un Contract de comodat între Municipiul
Roman și S.C. EXLIBRIS S.R.L. prin care se vor stabili obligațiile părților
pentru realizarea acestui proiect.
Cele zece căsuțe vor fi din structură metalică, placate OSB la interior,
confecționate din tablă grunduită, uși din plexiglas cu sistem de închidere,
amplasate pe stâlp metalic cu talpă de prindere și pictate artizanal individual,
sugerând un cuib de pasăre. Noutatea acestui proiect constă în calitatea căsuțelor
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pentru cărți, atât din punct de vedere estetic (picturi cu vopseluri speciale
realizate de un artist profesionist) cât și a rezistenței materialelor folosite.
Pentru realizarea proiectului „Cuibul de cărți”, rog domnii consilieri să
aprobe alocarea din bugetul local a sumei de 9.500 lei pentru achiziționarea unui
număr de zece căsuțe construite special și care vor fi amplasate în diferite locuri
publice din municipiul Roman.
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
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Emitent: Direcția Economică și Serviciul organizare evenimente, cultură, culte,
învățământ mass media și I.T.
Nr. 14247 din 23.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din
bugetul local
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului
Roman, Lucian Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune
alocarea din bugetul local a sumei de 9.500 de lei pentru realizarea proiectului
„Cuibul de cărți”, respectiv pentru achiziționarea unui număr de zece căsuțe
construite special și care vor fi amplasate în diferite locuri publice din
municipiul Roman, se constată că această sumă este alocată cu respectarea
prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a”
și „d”, 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,
Ciprian Dorin ALEXANDRU

Șef Serviciu Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,
Mihai BÎRJOVANU

