
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 11.05.2021 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 33724 din 06.05.2021 iniţiat de 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 33917 din 07.05.2021 întocmit de către Direcția 
Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.05.2021 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 al 
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.05.2021 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ___ din __.05.2021 al Comisiei juridice,  

Examinând adresa nr. 1703/06.05.2021 și înregistrată la Primăria 
municipiului Roman sub nr. 33626/06.05.2021, înaintată de Club Sportiv 
Municipal Roman; 

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

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a” și 
ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e” și „f”, 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 40.000 lei 
pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, 
religioase, educative și sportive organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului 
Roman” 2021, ediția a XI-a. 

 



 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 
aprobată. 

 
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 general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman,  
George-Alexandru BĂLAN                                   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. 33724 din 06.05.2021 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 
  

  
În perioada 16-21 mai 2021 vor avea loc ,,Zilele municipiului Roman”, 

ediția a XI-a, prilej cu care se vor organiza manifestări culturale, religioase, 
educative și sportive. 
 Astfel, în această perioadă se vor desfășura următoarele acțiuni: 

- Manifestările cultural-religioase „Zilele Episcop Melchisedec 
Ștefănescu”, pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică și 
organizare, aranjamente florale; 

- „Gala Excelenței în Educație” - festivitatea de premiere a echipelor 
desemnate de fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din municipiul 
Roman, cu personalitate juridică, ai căror elevi și profesori coordonatori au 
realizat un proiect sau o activitate extracurriculară în timpul anului școlar, 
selectată de către conducerea unității de învățământ ca fiind reprezentativă și de 
impact la nivel educațional, cultural, artistic, sportiv sau social, manifestare 
pentru care sunt necesare: premii în bani, diplome, logistică, sală, sonorizare, 
banner, ecran de proiecție, aranjamente florale; 

- „Gala Excelenței Romașcane” pentru care sunt necesare: diplome, flori, 
dineu oficial, sală, sonorizare, plachete/trofee, materiale de promovare, servicii 
foto și video, ecran de proiecție; 

- Manifestări organizate la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe Naturale, 
Muzeul de Artă din Roman, pentru care sunt necesare: cheltuieli de logistică și 
sonorizare; 

- Competițiile sportive „Cupa Municipiului Roman 2021” la natație și la 
tenis de masă, organizate cu sprijinul C.S.M. Roman, conform solicitării C.S.M. 
Roman nr. 1703 din 06.05.2021 și înregistrată la Primăria Roman sub nr. 33626 
din 06.05.2021, pentru care sunt necesare: diplome, medalii, cupe, premii 
materiale sportive și premii speciale;  



 
- Alte cheltuieli de logistică, materiale de promovare, afișe, invitații, 

bannere, flyere pentru mediatizarea acțiunilor desfășurate în cadrul Zilelor 
Municipiului Roman 2021. 
 Pentru desfășurarea în bune condiții a acestor activități organizate cu 
prilejul ,,Zilelor municipiului Roman” 2021, ediția a XI-a, rog domnii 
consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 lei. 
  

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/Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, 
învățământ mass media și I.T. 
 

Nr. 33917 din 07.05.2021 

 

 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local 
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 
alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 de lei pentru 
organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, 
religioase, educative și sportive organizate cu prilejul ,,Zilelor 
municipiului Roman” 2021, ediția a XI-a, 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”, „d”, „e” și „f”, 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 S. O. E.C.C.Î.M.M. și I.T. 
Ciprian Dorin ALEXANDRU                                    Mihai BÎRJOVANU 

                                                                  
 

 


