
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 25076 din 05.04.2022 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 25079 din 05.04.2022 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 25107 din 06.04.2022 întocmit de către Direcția 

Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 13.04.2022 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 14.04.2022 
al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. __ din 14.04.2022 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 

favorabil nr. __ din 14.04.2022 al Comisiei juridice,  
Examinând adresa nr. 4/08.02.2022 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 9138/09.02.2022, înaintată de Asociația „Rareș-
Marian” Roman; 

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

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e” și „f”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. 

(5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, 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 maxime de 250.700 
lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, 
artistice, religioase, educative și sportive organizate cu prilejul ,,Zilelor 
municipiului Roman” 2022, ediția a XII-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 al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
 

INIȚIATOR, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

                       

   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. 25079 din 05.04.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local 

  
 În perioada 16-22 mai 2022 vor avea loc ,,Zilele municipiului Roman”, 
ediția a XII-a, prilej cu care se vor organiza manifestări culturale, artistice, 
religioase, educative, sportive și de divertisment. 
 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; 

• „Ziua Diplomației” – având ca invitați delegații străine din orașe cu care 

Municipiul Roman are relații de colaborare și înfrățire, pentru care sunt 
necesare cheltuieli cu asigurarea transportului de la aeroport la Roman și 

retur, transport în municipiul Roman pe timpul șederii, asigurare cazare cu 
pensiune completă și masă festivă, vizitarea obiectivelor în județul Neamț, 

cheltuieli de protocol, materiale promoționale  personalizate și obiecte 
tradiționale pentru promovarea imaginii municipiului Roman, catering, ecran 
de proiecție; 

• „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” – festivitatea de premiere a unor personalități 

romașcane, pentru care sunt necesare: diplome, flori, dineu oficial, sală, 
sonorizare, plachete/trofee, materiale de promovare, servicii foto și video, 
ecran de proiecție; 



 

• Spectacole de teatru pentru copii și pentru adulți, susținute de artiști 

profesioniști, pentru care este necesară achiziția pachetului de servicii 
cultural-artistice care includ și costurile de transport, cazare și diurnă; 

• Manifestări cultural-artistice în cadrul „Serii SERGIU CELIBIDACHE” – 
spectacole de gală cu laureații olimpiadelor și concursurilor naționale de 

muzică clasică, profesori și foști absolvenți ai Școlii de Artă „Sergiu 

Celibidache”, pentru care sunt necesare: sală de festivități, transport 

instrumente și materiale, onorarii corepetitor/acompaniator/artiști și acordor, 
sonorizare, aranjamente florale, invitații, banner/roll up la scenă, ecran de 
proiecție; 

• Organizarea Concursului „Speranță pentru mâine”, pentru elevii liceelor 
romașcane, la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” Roman, pentru 

care sunt necesare: premii în bani, diplome, cheltuieli materiale și de 

logistică; 
• Manifestări organizate la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe Naturale, 

Muzeul de Artă din Roman, Casa Hogaș, pentru care sunt necesare: cheltuieli 
de logistică și sonorizare; 

• Show Sportiv „Ziua Campionilor”, organizat în Piața Roman-Vodă - pentru 
acest eveniment sunt necesare următoarele: scenă, afișe, flyere, banner, 

promovare, sonorizare, ecran de proiecție, cupe, medalii și diplome; 
• Competiții sportive „Cupa Municipiului Roman 2022”, organizate cu 

sprijinul C.S.M. Roman, pentru care sunt necesare: diplome, medalii, cupe, 
premii materiale sportive și premii speciale;  

• Spectacol de talente locale în Piața Roman-Vodă, unde vor evolua tineri 

interpreți din unitățile de învățământ romașcane și de la cluburile de muzică 

și de dans din municipiul Roman, care s-au remarcat în concursurile locale și 

naționale, pentru care sunt necesare: scenă, sonorizare, banner, ecran de 
proiecție, promovare, premii în bani pentru câștigătorii concursului de talente 

locale; 
• Spectacole de divertisment cu artiști locali și artiști consacrați, pentru care 

sunt necesare: onorarii artiști, transport, cazare și diurnă pentru artiștii 
profesioniști și staff-ul lor tehnic, servicii sceno-tehnice, plata drepturilor de 
autor UCMR-ADA, UPFR etc.; 

• Servicii sceno-tehnice pentru trei zile de spectacole de divertisment: scenă, 

sonorizare, lumini, bannere la scenă, ecrane de proiecție; 
• Organizarea „Festivalului Tradițional al Meșteșugarilor” și a Parcului de 

distracții, în Piața Roman-Vodă, precum și spectacole muzicale, în perioada 
18-22 mai 2022, unde vor evolua artiști profesioniști de muzică populară și 

ușoară precum și talente locale. Pentru aceste acțiuni sunt necesare cheltuieli 
cu promovarea evenimentului în mass-media, afișe, bannere, spot, 
publicitate, pază, furnizare apă și energie electrică, salubritate, asistență 

medicală, protecție scenă, scenă, lumini și sonorizare pentru spectacole, 
ecran de proiecție;  

• Inaugurări statui și obiective finalizate, pentru care sunt necesare materiale și 

logistică pentru buna desfășurare a activităților; 
• „Festivalul iubitorilor de câini”, ediția I – 21-22 mai 2022, în Complexul 

Sportiv și de Agrement „Moldova” (Ștrandul Municipal), organizat în 
colaborare cu Asociația „Rareș-Marian” Roman, unde vor avea loc 



 

concursuri canine de frumusețe, concursuri canine de abilități cu câinii, 

demonstrații cu câini profesioniști.  
În cadrul festivalului, vor fi amenajate zone pentru concursurile canine, 

delimitate cu garduri separatoare, precum și un spațiu dedicat copiilor și tuturor 
persoanelor neimplicate direct în evenimentul sportiv, printr-un complex de 
mini-poligoane sportive (escaladă, tir cu arcul fotbal, dans, baschet) și activități 

artistice destinate tuturor. 
Pentru buna desfășurare a acestei manifestări în Complexul „Moldova” 

sunt necesare următoarele: realizarea de afişe, bannere, pliante, fond de premiere 
în numerar pentru participanți, premii constând în hrană pentru câini, jucării 

destinate acestora, ambalaje pentru premiile amintite anterior, tricouri pentru 
voluntarii care vor ajuta la buna desfășurare a festivalului,  inscripționarea 
echipamentelor cu numele evenimentului şi a partenerilor, lanyard-uri, ecusoane 
destinate invitaților speciali, achiziționarea materialelor de promovare, precum 
și pentru prestări servicii dresor canin specializat. 

De asemenea, sunt necesare și următoarele: asigurarea a 10 foișoare şi a 

două spaţii securizate (căsuţe din lemn) pentru depozitare materialelor, 
asigurarea a două puncte de prim ajutor, asigurarea spațiului necesar amplasării 

standurilor sponsorilor festivalului și partenerilor Asociației „Rareș-Marian” 
Roman, corturi tip pavilion, mese, bănci, prelungitoare electrice, furtunuri 
pentru apă, garduri de delimitare, bandă de limitare acces, umbrele de soare, 
tomberoane de gunoi (în limita resurselor proprii disponibile), ecologizarea, 
pregătirea și securizarea zonei înainte și după desfășurarea evenimentului, 
asigurarea unui utilaj necesar ancorării unui banner stradal, în zona centrală a 

orașului (poziționat între 2 stâlpi de iluminat public), fără a traversa drumul 

european E85. 
• Alte cheltuieli de logistică, premii pentru întreceri sportive de masă și alte 

activități culturale, artistice, muzicale, educative, precum și materiale de 
promovare, afișe, invitații, bannere, flyere pentru mediatizarea manifestărilor 
organizate  în cadrul Zilelor Municipiului Roman 2022. 

  
Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților menționate mai sus, ce vor 

fi organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului Roman” 2022, ediția a XII-a, 
rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a sumei maxime de 
250.700 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 și Serviciul organizare evenimente, cultură, 

culte, învățământ, mass media și I.T. 
 

Nr. 25107 din 06.04. 2022 
 

 
 
 
 
 
 

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 250.700 de lei pentru organizarea 
și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, artistice, religioase, 
educative și sportive organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului Roman” 

2022, ediția a XII-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”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, 

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 
 
 


