ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 10.12.2020
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând referatul de aprobare nr. 23936 din 07.12.2020 inițiat de domnul
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 24022 din 08.12.2020 întocmit de către Direcția Economică
și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și
I.T.;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.12.2020 dat de către Secretarul
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2020 al Comisiei
de buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2020 al Comisiei pentru cultură,
culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. ___ din
__.12.2020 al comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit.
„a”, ale alin. (7), lit. ,,b” 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 maxime de 10.000 lei
pentru festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în
cursul anului 2020 – Nunta de Aur.

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 30.000 lei în
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării Caleașca lui Moș
Crăciun, în luna decembrie 2020.
Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate.
Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 23936 din 07.12.2020

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

În mod tradițional, în luna decembrie, Primăria municipiului Roman
organiza o serie de acțiuni devenite tradiții pentru cetățenii romașcani care, în
contextul actual al situației generate de pandemia de COVID-19, nu au mai
putut avea loc în condițiile din anii anteriori.
O activitate tradițională de peste 25 de ani, organizată de autorităţile
administraţiei publice locale în cursul lunii decembrie o reprezintă Nunta de Aur
- aniversarea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului
curent, un model de urmat pentru toate generațiile privind locul și rolul familiei
în societatea noastră.
Ținând cont de prevederile Anexei 3, art. 1, alin. 2 din H.G.R. 967 din 12
noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 14 noiembrie 2020 precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, prin care „se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor
sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau
private”, în acest an, festivitatea dedicată celebrării Nunții Aur pentru cuplurile
care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020 nu mai poate fi
organizată în aceleași condiții ca în anii trecuți.
Astfel, în luna decembrie 2020, în semn de recunoștință pentru efortul și
contribuția seniorilor la dezvoltarea municipiului nostru, familiile care au
împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020 vor fi omagiate de
administrația publică locală care le va acorda diplome, flori, premii în bani și
fotografii de eveniment.
Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a
sumei maxime de 10.000 lei pentru festivitatea de premiere a cuplurilor care au
împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020 – Nunta de Aur.
*
De asemenea, ca în fiecare an, în Ajunul Crăciunului, Caleașca lui Moș
Crăciun reprezintă o manifestare organizată în mod tradițional de autoritățile

administrației publice locale, prilej cu care copiii romașcani au bucuria să
primească daruri din partea lui Moș Crăciun și trăiască magia sărbătorilor de
iarnă, chiar dacă contextul actual al situației generate de pandemia de COVID19 presupune o organizare mai specială. Astfel, pentru realizarea acestei
manifestări sunt necesare fonduri pentru achiziționarea pachetelor-cadou ce vor
fi oferite de Moș Crăciun și ajutoarele sale, Crăciunițele, cheltuieli pentru
onorarii animatori (Moș Crăciun și Crăciunițe), precum și cheltuieli de
organizare în condiții sanitare speciale din acest an.
Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a
sumei maxime de 30.000 lei, în vederea organizării și desfășurării în bune
condiții a manifestării Caleașca lui Moș Crăciun, în luna decembrie 2020.
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.
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Nr. 24022 din 08.12.2020

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. Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune
alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.000 lei pentru festivitatea de
premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie în cursul anului
2020 – Nunta de Aur, precum și a sumei maxime de 30.000 lei în vederea
organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării Caleașca lui Moș
Crăciun, în luna decembrie 2020, se constată că acestea sunt alocate cu
respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”,
ale alin. (7), lit. ,,b” 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, 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.
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