
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Nr. ___ din 22.12.2021 
 

privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 94587 din 09.12.2021 inițiat de domnul 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate 

comun nr. 94971 din 10.12.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul 

Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.12.2021 dat de către Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2021 al Comisiei de 

buget-finanțe, avizul favorabil nr. ___ din __.12.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. ___ din __.12.2021 al 

Comisiei juridice; 

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

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” 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 totale maxime de 

47.200 lei în vederea organizării în bune condiții a ședinței festive de Consiliu 

Local la final de an și a spectacolului de artificii din noaptea de Revelion 2022.  
 

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 al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      CONTRASEMNEAZĂ 

                Consilier,                          Secretar general al Municipiului Roman, 

            Ionuț CORBU                                    Gheorghe CARNARIU 
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Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr. 94587 din 09.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei cheltuieli din 

bugetul local 

  

Ca în fiecare an, cu prilejul întrunirii în ședință festivă a consilierilor 

locali pentru sfârșitul de an 2021, va fi organizat un dineu oficial la care sunt 

invitați să participe consilierii locali, reprezentanți din aparatul de specialitate al 

primarului, aparatul de lucru al Consiliului Local, invitați oficiali și 

reprezentanți mass-media, fiind necesare cheltuieli pentru organizarea dineului 

oficial și pentru aranjament sală.  

Respectând tradiția Primăriei municipiului Roman de a organiza o serie de 

manifestări cultural-artistice pentru cetățenii romașcani în luna decembrie, 

inclusiv un spectacol festiv de Revelion dedicat marcării trecerii în noul an, ne 

propunem să oferim cetățenilor și anul acesta un spectacol de artificii în Piața 

Roman-Vodă. Acest lucru este posibil datorită relaxării măsurilor impuse pentru 

limitarea pandemiei de COVID-19 care permit organizarea şi desfăşurarea în 

aer liber a evenimentelor specifice dedicate marcării trecerii în noul an, în 

perioada 31 decembrie 2021 - 1 ianuarie 2022, fără restricţii privind numărul 

de persoane şi intervalul orar, cu purtarea măştii de protecţie, precum şi cu 

respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-

CoV-2, conform prevederilor Anexei 3, art. 1, pct. 8 din Hotărârea de Guvern nr. 

1242 din 8 decembrie 2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 9 decembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

Pentru a marca trecerea dintre ani, administrația publică locală va 

organiza un spectacol de artificii în noaptea de Revelion, în Piața Roman-Vodă, 

pe un fond muzical adecvat acestui moment, încercând să răspundă dorinţei 

multor romaşcani de a sărbători sosirea Anului Nou, 2022. 



 

Astfel, pentru buna organizare a ședinței festive de Consiliu Local la final 

de an precum și pentru buna organizare și desfășurare a spectacolului de artificii 

din noaptea de Revelion, în Piața Roman-Vodă, propun domnilor consilieri să 

aprobe alocarea din bugetul local a sumei totale maxime de 47.200 lei, în 

vederea achiziționării serviciilor de restaurant precum și serviciilor pirotehnice 

autorizate și muzicale. 
 

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  
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Emitent: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.  

Nr. 94971 din 10.12.2021 
 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei 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 totale maxime de 47.200 lei în vederea 

achiziționării serviciilor de restaurant pentru organizarea unui dineu oficial cu 

prilejul ședinței festive de Consiliu Local la final de an, precum și a serviciilor 

pirotehnice autorizate și muzicale pentru realizarea spectacolului de artificii din 

noaptea de Revelion 2022, se constată că aceasta este alocată 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. 
 

 

         Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU            Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                           Mihai BÎRJOVANU 

 


