ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 11.08.2021
privind acordarea unor facilități

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 60013 din 10.08.2021 iniţiat de
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 60087 din 10.08.2021 întocmit de către Direcția Economică și
Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și
I.T;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din 10.08.2021 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 11.08.2021
al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 11.08.2021 al
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul
favorabil nr. ___ din 10.08.2021 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c”, ale alin. (4), lit. „a” , ale
alin. (7), lit. „f”, ale alin (14), 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 brute maxime de
10.000 lei, pentru premierea Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman,
Bianca Florentina Ghelber (Perie), pentru performanța sportivă obținută la
Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.
Art. 2. Se aprobă accesul gratuit la toate bazele sportive, de recreere și
agrement, aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Roman,
Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber
(Perie) precum și membrilor de familie ai acesteia, pe perioada mandatului
actualului legislativ.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată.
Art. 4. Direcția 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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 60013 din 10.08.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități
Prin H.C.L. nr. 46 din 25.04.2012 a fost acordat titlul de Cetățean de
Onoare al Municipiului Roman sportivei de performanță Bianca Florentina
Ghelber (Perie) – atletă.
S-a născut la Roman pe 1 iunie 1990. Descoperită de antrenorul Lucian
Cucoș, caz unic în istoria atletismului lumii, Bianca Florentina Ghelber (Perie) a
fost cvadruplă campioană mondială de juniori la aruncarea ciocanului. Practic, la
toate competiţiile de mare anvergură internaţională rezervate categoriei ei de
vârstă şi-a adjudecat prima poziţie, celor patru medalii de aur adăugându-li-se
încă trei europene la juniori 1. A reuşit, totodată, să-şi realizeze standardul de
participare la Jocurile Olimpice de la Beijing (locul 18 - 68,13 m), ca şi la
Campionatele Mondiale de la Berlin (locul 19 - 68,47 m).
A stabilit un nou record al Campionatelor Europene de junioare din Serbia,
la aruncarea cu ciocanul şi a obţinut medalia de aur, aruncând 68,59 metri. A
câştigat medalia de aur, în anul 2005, la Campionatul Mondial pentru tineret şi
la Campionatul Mondial pentru juniori în anii 2006, 2007 şi 2008.
A urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din Bacău în
perioada 2008 – 2011 continuându-și masterul în același domeniu, frecventând
totodată și cursurile Școlii de Antrenori din București.
În anul 2010, cu o aruncare de 71,62 de metri, s-a clasat pe locul al
patrulea în finala Campionatului European de Atletism pentru seniori, de la
Barcelona.
La Campionatele Europene de tineret (U23) din anul 2011 a câștigat
medalia de aur, iar în același an, cvadrupla campioană mondială de juniori s-a
clasat pe locul al șaselea în finală la Campionatele Mondiale de seniori din
Coreea de Sud (Daegu). Apoi a fost numită cea mai bună atletă română al anului
de Federația Română de Atletism. Totodată, Bianca Florentina Ghelber (Perie) a
fost nominalizată la titlul de cea mai bună atletă din Balcani în 2011.
Bianca Florentina Ghelber (Perie) a participat la cea de a doua sa
Olimpiadă, la a XXX-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Londra, Marea Britanie,

din perioada 27 iulie-12 august 2012, unde a reprezentat cu mândrie culorile
României.
În prezent, atleta romașcană Bianca Florentina Ghelber (Perie) este
legitimată la S.C.M. Bacău și C.S.A. Steaua București.
Caz unic în istoria atletismului românesc, eleva fostei recordmane și
campioane mondiale în această probă, Mihaela Melinte, Cetățeanul de Onoare al
Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie) a reușit în acest an cea
mai bună clasare a vreunui atlet român la Jocurile Olimpice, după două ediții!
Cu o a treia încercare care a măsurat 74,18 metri la aruncarea ciocanului, Bianca
Florentina Ghelber (Perie) s-a clasat pe locul al șaselea la Jocurile Olimpice de
la Tokyo 2020, îmbunătățindu-și recordul personal cu 66 de centimetri!
În semn de prețuire și recunoștință pentru performanțele sale sportive,
remarcându-se în mod special la Jocurile Olimpice de la Tokio 2020, aceasta
fiind, prin performanțele obținute, o ambasadoare a sportului românesc și
romașcan în lume, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei
brute maxime de 10.000 lei, pentru premierea Cetățeanului de Onoare al
Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie) precum și acordarea
accesului gratuit la toate bazele sportive, de recreere și agrement, aflate în
proprietatea sau administrarea Municipiului Roman, Cetățeanului de Onoare al
Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie) precum și membrilor
de familie ai acesteia, pe perioada mandatului actualului legislativ (pe lângă
facilitățile acordate prin Statutul Municipiului Roman, la Capitolul XII, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din data de 26.09.2019).
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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Emitent: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.
Nr. 60087 din 10.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități
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 brute maxime de 10.000 lei, pentru premierea
Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber
(Perie), precum și accesul gratuit la toate bazele sportive, de recreere și
agrement, aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Roman,
Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber
(Perie) precum și membrilor de familie ai acesteia, pe perioada mandatului
actualului legislativ, se constată că acestea respectă prevederile art. 129, alin.
(2), lit. „c”, ale alin. (4), lit. „a” , ale alin. (7), lit. „f” și ale alin. (14), 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 prevederile 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

