
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 40638 din 14.06.2022 

 
privind alocarea unei sume din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând solicitarea de acordare pentru sprijin financiar înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 39876 din 09.06.2022, transmisă de către 
Fundatia Leonardo Murialdo Roman, referatul de aprobare nr. 40640 din 
14.06.2022 iniţiat de iniţiat de domnii consilieri locali Samson Radu-Constantin, 
Ionut Corbu și Gheorghe-Ovidiu Mărtici, precum şi raportul de specialitate comun 

nr. 40720 din 14.06.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul 

Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.06.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.06.2022 al Comisiei 
pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. __ din __.06.2022 al Comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. __ din 
__.06.2022 al Comisiei juridice,  

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” și „e”, 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 alocarea din bugetul local a sumei maxime de 15.000 lei 
în vederea organizării în bune condiții a activității de interes public local „Tabăra 

de vară Vara împreună – Amintiri din copilărie”, în perioada 16–24 iunie 2022, 
pentru copiii din municipiul Roman.  

 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 

aprobată. 
 



 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va 
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. 
 

 
Inițiatori,  

consilieri locali 
 

Radu-Constantin Samson  
 
 

Ionut Corbu 
 
 

Gheorghe-Ovidiu Mărtici 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Emitenți: dnul Radu-Constantin Samson, dnul Ionut Corbu, dnul 
Gheorghe-Ovidiu Martici 
Nr. 40640 din 14.06.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local 

  
   

 Prin cererea înregistrată la Municipiul Roman sub nr. 39876 din 
09.06.2022, domnul Fabio Volani, președintele Fundației Leonardo Murialdo 
Roman solicită sprijin financiar din partea Municipiului Roman pentru 
organizarea în bune condiții a activității de interes public local „Tabăra de vară 
Vara împreună – Amintiri din copilărie”. 
 Această activitate se va desfășura în curtea Fundației Leonardo Murialdo, 
în perioada 16-24 iunie 2022, având ca scop educația non-formală, ce va consta 

în incluziunea socială între diferite etnii, pături sociale și confesiuni. În cadrul 
activității, se vor desfășura ateliere de teatru, jocuri interactive, momente 
formative, dansuri, excursii de documentare. Grupul țintă îl reprezentă copiii de 

clasele IV-VII și respectiv clasele I-III, anticipându-se o participare între 300 și 

400 de copii din municipiul Roman, având în vedere participarea din verile 
precedente. Aceștia vor fi însoțiți de 90 de voluntari, pregătiți în acest sens. 
 Bugetul total estimat pentru buna desfășurare a activităților este structurat 

după cum urmează: 
- Materiale pentru laboratoarele copiilor: 5.000 lei 
- Șepci pentru copii și tricouri pentru animatori: 10.000 lei 
- Alimente pentru gustări: 5.000 lei 
- Cheltuieli de transport pentru excursia documentară a copiilor la 

Humulești: 10.000 lei. 
Organizarea activității de interes public local „Tabăra de vară Vara 

împreună”, inițiată de Fundația Leonardo Murialdo, se află anul acesta la a XX-
a ediție, fiind deja o tradiție pentru copiii romașcani de diferite confesiuni, 
religii, etnii, care este așteptată cu interes de foarte mulți copii și oferă 



 

 

posibilitatea de a socializa, de a închega prietenii, de a interacționa cu diverși 

voluntari, de comunicare și petrecere a unor clipe de vis. 
Tema de anul acesta a Taberei de vară este Amintiri din copilărie și va 

include o excursie tematică la Casa memorială a scriitorului Ion Creangă din 

Humulești. 
Având în vedere că această activitate se adresează copiilor din municipiul 

Roman care se află în vacanța de vară, și în această perioadă sunt deja 
planificate vizitele la Casa memorială a scriitorului Ion Creangă din Humulești, 
iar mentorii și voluntarii incluși în proiect au rezervate deja și alte activități în 

cursul acestei veri, se impune organizarea în perioada imediat următoare a 
manifestărilor din cadrul Taberei de vară, drept pentru care propunem domnilor 
consilieri alocarea din bugetul local a sumei maxime de 15.000 lei pentru 
acoperirea unei părți din cheltuielile de organizare a activității de interes public 
local „Tabăra de vară Vara împreună – Amintiri din copilărie”, în perioada 16–

24 iunie 2022, pentru decontarea cheltuielilor angajate de Fundația Leonardo 

Murialdo din Roman, în forma și structura solicitată de Direcția Economică a 

Municipiului Roman, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost 
decontate la alt finanțator. 
  

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.  
 

 
Inițiatori,  

 
Radu-Constantin Samson - consilier local 

 
 

Ionut Corbu - consilier local 
 
 

Gheorghe-Ovidiu Martici - consilier local 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

                       

   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. 40720 din 14.06.2022 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local 

 
   

Examinând referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre înaintat de 

domnii consilieri locali Samson Radu-Constantin, Ionut Corbu și Gheorghe-
Ovidiu Martici, prin care se propune alocarea din bugetul local a sumei maxime 
de 15.000 lei în vederea organizării în bune condiții a activității de interes public 
local „Tabăra de vară Vara împreună – Amintiri din copilărie”, în perioada 16–

24 iunie 2022, pentru copiii din municipiul Roman, 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” și „e”, 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 

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 S.O. E.C.C. și I.T,                        
Ciprian Dorin ALEXANDRU                                          Mihai BÎRJOVANU   

                                                                 
 
 


