ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 25.11.2021
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând referatul de aprobare nr. 89063 din 16.11.2021 inițiat de domnul
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 89482 din 17.11.2021 întocmit de către Direcția Economică
și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și
I.T.;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.11.2021 dat de către Secretarul
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2021 al Comisiei
de buget finanţe, avizul nr. ___ din __.11.2021 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.11.2021 al
Comisiei juridice;
Având în vedere solicitarea Federației Române de Arte Marțiale,
Departamentul Qwan Ki Do – Clubul Sportiv BAO Roman, înregistrată sub nr.
88387 din 12.11.2021;
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”, lit. „e” și lit. „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu
alin. (5), lit. „c”, 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 brute maxime de 4.100
lei pentru premierea sportivilor romașcani care au obținut rezultate deosebite la

Campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru Seniori – ediția on-line, din perioada
23-24 octombrie 2021.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei totale maxime de 50.000
lei în vederea desfășurării în bune condiții a manifestărilor organizate în luna
decembrie 2021 (Ziua Națională a României, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș
Crăciun).
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
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local
Prin adresa înregistrată sub nr. 88387 din 12.11.2021, Federația Română
de Arte Marțiale, Departamentul Qwan Ki Do – Clubul Sportiv BAO Roman,
solicită sprijin financiar în vederea premierii sportivilor romașcani care au
obținut rezultate deosebite la Campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru
Seniori – ediția on-line, din perioada 23-24 octombrie 2021.
La această competiție organizată de Qwan Ki Do International Federation,
Federația Română de Arte Marțiale - Departamentul Qwan Ki Do, în parteneriat
cu Primăria Municipiului Roman și Club Sportiv Municipal Roman, la Sala
Sporturilor din Roman, Clubul Sportiv BAO Roman și-a adus contribuția la
clasarea României pe locul I pe națiuni, prin rezultatele obținute de cei șase
sportivi romașcani, care au reprezentat cu succes Municipiul Roman la nivel
mondial.
Rezultatele obținute de sportivii romașcani la această competiție sunt
următoarele:
- Cozma Radu-Mihai:
 locul I, proba tehnică individuală, categoria grade masculin;
 locul I, proba tehnică sincron, categoria grade mixt;
 locul I, proba tehnică sincron, categoria grade masculin;
- Moisei Gabriel-Valentin:
 locul I, proba tehnică sincron, categoria grade mixt;
 locul I, proba tehnică sincron, categoria grade masculin;
 locul II, proba tehnică individuală, categoria grade masculin;
- Gherghel Georgian-Monel:
 locul I, proba tehnică sincron, categoria grade masculin;
- Leahu Maria-Cristina:
 locul I, proba tehnică sincron, categoria Centuri Negre feminin;

- Poeată Ștefan-Valentin:
 locul I, proba tehnică individuală, categoria Centuri Negre;
- Mănescu Ștefan:
 locul VI, proba tehnică individuală, categoria Centuri Negre.
Având în vedere rezultatele deosebite obținute de sportivii romașcani la
Campionatul mondial de Qwan Ki Do pentru Seniori – ediția on-line, din
perioada 23-24 octombrie 2021, care au reprezentat cu cinste Municipiul Roman
la nivel mondial, propun domnilor consilieri să aprobe alocarea din bugetul local
a sumei brute maxime de 4.100 lei, în vederea premierii celor șase sportivi
romașcani de la Clubul Sportiv Bao Roman, conform tabelului de mai jos:
Nr
.
crt
.

Nume și prenume

Rezultatul
obținut

Suma
brută
(lei)

Impozit
(10%)

Suma
netă
(lei)

1.

Cozma Radu-Mihai

3 probe locul I

1.111

111

1.000

2.

Moisei Gabriel-Valentin

2 probe locul I,
1 probă locul II

889

89

800

3.

Gherghel Georgian-Monel

1 probă locul I

600

0

600

4.

Leahu Maria-Cristina

1 probă locul I

600

0

600

5.

Poeată Ștefan-Valentin

1 probă locul I

600

0

600

6.

Mănescu Ștefan

1 probă locul VI

300

0

300

4.100

200

3.900

TOTAL

*
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 se mai pot
desfășura în condițiile din anii anteriori, toate manifestările urmând a fi
organizate cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, conform prevederilor legale în vigoare.
Astfel, în semn de apreciere și recunoștință față de înaintașii noștri care au
realizat cel mai important eveniment în istoria poporului român, cu prilejul Zilei
Naţionale a României va fi organizat un ceremonial militar-religios, cu
respectarea prevederilor Anexei 3, art. 1, pct. 1 coroborat cu pct. 12, din H.G.
1183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. Cu acest prilej, se vor asigura de către administrația
publică locală cheltuielile de logistică necesare organizării evenimentului
(stegulețe, cocarde, coroană, colac, sonorizare, etc.).
De asemenea, 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,
pct. 1 coroborat cu pct. 5 și pct. 6, din H.G. 1183 din 8 noiembrie 2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9
noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în acest an,
festivitatea dedicată celebrării Nunții Aur pentru cuplurile care au împlinit 50 de
ani de căsătorie în cursul anului 2021 va organizată cu respectarea măsurilor
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform
prevederilor legale în vigoare. Astfel, în luna decembrie 2021, 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 2021 vor
fi omagiate de administrația publică locală care le va acorda diplome, flori,
premii în bani și fotografii de eveniment, într-un cadru festiv.
Totodată, 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.
Pentru buna organizare a evenimentelor menționate mai sus, propun
Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe alocarea din bugetul local a
sumei totale maxime de 50.000 lei în vederea desfășurării în bune condiții a
manifestărilor organizate în luna decembrie 2021 (Ziua Națională a României,
Nunta de Aur, Caleașca lui Moș Crăciun).
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
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Emitent: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
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Nr. 89482 din 17.11.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului
Roman – dnul Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune
alocarea din bugetul local a sumei brute maxime de 4.100 lei pentru premierea
sportivilor romașcani care au obținut rezultate deosebite la Campionatul mondial
de Qwan Ki Do pentru Seniori – ediția on-line, din perioada 23-24 octombrie
2021, precum și a sumei totale maxime de 50.000 lei în vederea desfășurării în
bune condiții a manifestărilor organizate în luna decembrie 2021 (Ziua
Națională a României, Nunta de Aur, Caleașca lui Moș Crăciun), 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”, lit. „e” și lit. „f”, ale art. 155, alin
(1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, 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.

Direcția Economică,
Ciprian Dorin ALEXANDRU

Șef S. O. E. C. C.Î.M. M. și IT
Mihai BÎRJOVANU

