
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 32861 din 11.05.2022 

 
privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 32862 din 11.05.2022 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 32905 din 11.05.2022 întocmit de către Direcția 

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

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.05.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.05.2022 al 
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. __ din __.05.2022 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 

favorabil nr. __ din __.05.2022 al Comisiei juridice; 
Examinând oferta nr. 32858 din 11.05.2022 înaintată de Orchestra 

Metropolitană București; 
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. ,, d”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, 

precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale 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 efectuarea unei cheltuieli din bugetul local în limita 
sumei maxime de 62.000 lei pentru organizarea în bune condiții a spectacolului 
de operetă „Crai Nou”, la Roman, în data de 5 iunie 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. 
 

 
 

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. 32862 din 11.05.2022 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din 
bugetul local 

    
Prin oferta nr. 32858 din 11.05.2022, Orchestra Metropolitană București a 

propus organizarea unui spectacol de operetă „Crai Nou”, de Ciprian Porumbescu, la 
Roman, în cadrul turneului organizat cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la 
premieră. 

Având în vedere interesul și preocuparea autorității publice locale de a oferi 
comunității romașcane posibilitatea de a beneficia de spectacole de calitate susținute 
de  artiști consacrați și de creații lirice ce reprezintă opere de referință pentru cultura 
românească și europeană, există oportunitatea de a oferi publicului romașcan un 
spectacol de înaltă ținută artistică susținut de  Orchestra Metropolitană București și 

Corul „Accoustic” & Balet, la Roman.  
În cadrul reprezentației artistice, timp de  90 de minute, aproape 100 de artiști 

dintre cei mai valoroși instrumentiști, soliști și balerini din România, coordonați, prin 
stilul unic și inconfundabil, de dirijorul Daniel Jinga, vor oferi un spectacol de calitate, 
care s-a bucurat întotdeauna de un succes extraordinar, publicul ovaționând cu 

entuziasm la sfârșitul spectacolului. 
În vederea desfășurării în bune condiții a spectacolului de operetă „Crai Nou”, 

la Casa de Cultură  Roman, în data de 5 iunie 2022, sunt necesare sume pentru plata 
onorariilor artiștilor și pentru închirierea Sălii mari de spectacole a Casei de Cultură 

Roman, drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe efectuarea unei cheltuieli din 
bugetul local în limita sumei maxime de 62.000 lei pentru organizarea în bune condiții 

a spectacolului de operetă „Crai Nou”, la Roman, în data de 5 iunie 2022. 
 

 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. 32905 din 11.05. 2022 
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind efectuarea unei cheltuieli din 
bugetul local 

 
   

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

efectuarea unei cheltuieli din bugetul local în limita sumei maxime de 62.000 lei 
pentru organizarea în bune condiții a spectacolului de operetă „Crai Nou”, la 
Roman, în data de 5 iunie 2022, precum și oferta nr. 32858 din 11.05.2022 
înaintată de Orchestra Metropolitană București, se constată că sunt respectate 
prevederile art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,d”, 
ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, 

alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum și 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 
 
 


