
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 28.01.2021 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 2921 din 15.01.2021 iniţiat de 
către  dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi 
raportul de specialitate comun nr. 3230 din 18.01.2021 întocmit de către 
Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 
Învățământ, Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.01.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.01.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 
__.01.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi 
tineret, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.01.2021 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”, 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 din bugetul local a sumei nete de 1.000 
lei, în vederea acordării unui premiu aniversar domnului Col. (R) Găitan 
Vasile, veteran de război, cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani. 

 
Art. 2. Direcția Economică va proceda la alocarea din bugetul local a 

sumei menționate la art. 1. 
 



 

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, 
       Teodora BACIU                                           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. 2921 din 15.01.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 

  
 Prin adresa nr. CV 1634/15.12.2020 și înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 25555 din 22.12.2020, Direcția calitatea vieții personalului din 
cadrul Ministerului Apărării Naționale, Departamentul pentru relația cu 
Parlamentul și calitatea vieții personalului, ca autoritate învestită cu coordonarea, la 
nivel național, a problematicii veteranilor, invalizilor și văduvelor de război, ne 
informează că domnul Găitan Vasile, veteran de război, domiciliat în municipiul 
Roman, va împlini vârsta de 100 de ani, în data de 17 ianuarie 2021. În acest sens, 
transmite rugămintea ca domnul Col. (R) Găitan Vasile să fie felicitat și, totodată, 
să i se acorde un premiu aniversar cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de 
ani. 
 De asemenea, prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman sub 
nr. 1707 din 12.01.2021, doamna Damaschin Rodica, fiica domnului Col. (R) 
Găitan Vasile, veteran de război, domiciliat în Roman, înaintează autorității 
administrației publice locale invitația de a participa la aniversarea tatălui său, cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de viață. Totodată, solicită acordarea unui premiu 
aniversar în bani, având în vedere dăruirea și curajul cu care domnul Găitan Vasile 
și-a apărat țara în timpul războiului, pentru care a și fost decorat de două ori și, nu 
în ultimul rând, că, în calitate de medic veterinar, și-a practicat cu devotament 
meseria, fiind foarte apreciat de romașcani. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, ținând cont de exemplul oferit de 
Col (R) Găitan Vasile, veteran de război, prin puterea și rezistența de care a dat 
dovadă de-a lungul timpului, reprezentând un model de tărie sufletească și 
devotament pentru cetățenii romașcani, propun Consiliului Local al municipiului 
Roman să aprobe alocarea din bugetul local a sumei nete de 1.000 lei pentru 
acordarea unui premiu aniversar, la împlinirea venerabilei vârste de 100 de ani. 
 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, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                       

   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. 3230 din 18.01.2021 

 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman, dnul Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

alocarea din bugetul local a sumei nete de 1.000 de lei, în vederea acordării unui 

premiu aniversar domnului Col. (R) Găitan Vasile, veteran de război, cu prilejul 

împlinirii vârstei de 100 de ani, 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”, 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 Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                       

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 
 


