
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 48773 din 14.07.2022 

privind alocarea unor sume din bugetul local 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 48776 din 14.07.2022 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 48094 din 15.07.2022 întocmit de către Direcția Economică 

și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media 

și I.T; 
Examinând adresa nr. 873/07.07.2022 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 46741 din 07.07.2022, transmisă de către Clubul 
Atletic Roman; 

Examinând oferta înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 
44560 din 29.06.2022, transmisă de Cinema Nomade SRL Piatra Neamț; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.07.2022 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei 
pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. __ din 
__.07.2022 al Comisiei juridice,  

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

locale; 
În temeiul prevederilor art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004R, 

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. 

(1), ale art. 20 din Legea 1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), 
lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, lit. „b”, lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, 

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 nete de 1.000 lei pentru 
premierea sportivei Sabina Nicoleta Petrache, legitimată la Clubul Atletic 



 

Roman, care a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de lupte 
rezervate cadeților (U17), desfășurate la București, în perioada 13-19 iunie 2022. 

 
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 lei 

pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul 
școlar 2022-2023, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul 
Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor de 

învățământ romașcane. 
 
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 6.000 lei 

pentru achiziționarea unui pachet de prestări servicii de proiecție de film în aer 
liber, eveniment organizat în cadrul Caravanei Cinema Nomade, care va avea loc 
în Parcul municipal, în data de 6 august 2022. 

 
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele 

aprobate. 
 
Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 
Art. 6. 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. 48776 din 14.07.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul 
local 
    

 Prin adresa nr. 873/07.07.2022 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 46741 din 07.07.2022, Clubul Atletic Roman, reprezentat legal 
prin Director Corugă Iulian, transmite Municipiului Roman o solicitare de 
sprijin financiar pentru premierea sportivei Sabina Nicoleta Petrache, legitimată 

la Clubul Atletic Roman, câștigătoare a medaliei de aur la Campionatele 
Europene de lupte rezervate cadeților (U17), la categoria 61 kg. 

Campionatele Europene de lupte rezervate cadeților (U17) s-au desfășurat 
la Sala Polivalentă din București, în perioada 13-19 iunie 2022.  

România a participat la aceste campionate cu un lot format din 30 de 
sportivi, iar bilanțul este de două medalii de aur (una dintre medaliile de aur 
fiind câștigată de Sabina Nicoleta Petrache – categoria 61 kg), una de argint și 

una de bronz. 
 La această competiție, Clubul Atletic Roman și-a adus contribuția la 

clasarea României pe locul I, prin performanța obținută de sportiva Sabina 

Nicoleta Petrache, care este componentă a lotului național al României, 
participând pentru prima dată la un campionat european. 

Solicitarea de sprijin financiar, înaintată de Clubul Atletic Roman, pentru 
premierea sportivei Sabina Nicoleta Petrache este motivată de faptul că, în 
prezent, Clubul Atletic Roman are posibilități limitate în a asigura indemnizații 

de efort, alimentație de efort, fond de premiere, medicamentația necesară, 

refacerea după efort și nu în ultimul rând, participarea la toate competițiile 

organizate de federații. 
În semn de prețuire pentru câștigarea medaliei de aur la Campionatele 

Europene de lupte rezervate cadeților (U17), din perioada 13-19 iunie 2022, 
aceasta fiind, prin performanțele obținute, o ambasadoare a sportului românesc 
și romașcan promovând totodată imaginea Municipiului Roman la nivel 
internațional, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei nete 
de 1.000 lei, pentru premierea sportivei Sabina Nicoleta Petrache, legitimată la 

Clubul Atletic Roman. 
* 

În vederea prevenirii abandonului școlar, Primăria municipiului Roman a 
inițiat și organizat la început de an școlar Campania „Te ajut să înveți” pentru 



 

 

elevii buni la învățătură cu domiciliul în municipiul Roman, dar ale căror familii 

se confruntă cu probleme financiare, anul acesta aflându-se la a opta ediție.  
 Începutul de an școlar reprezintă un moment dificil pentru familiile 
acestor elevi, fiind nevoite să suporte cheltuieli însemnate pentru pregătirea 

copiilor pentru noul an de învățământ.  
 Administrația publică locală îi sprijină pe elevii buni la învățătură 
domiciliați în municipiul Roman, aflați în dificultate financiară, și consideră 

oportună achiziționarea de ghiozdane/genți echipate cu rechizite școlare pentru 
acești elevi, în baza propunerilor ce vor fi înaintate Municipiului Roman de către 

instituțiile de învățământ romașcane, înaintea începerii anului școlar 2022-2023. 
 Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a 
sumei maxime de 40.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare 

echipate cu rechizite, pentru anul școlar 2022-2023, pentru elevii buni la 
învățătură cu domiciliul în municipiul Roman și care au o situație financiară 

precară, conform propunerilor unităților de învățământ romașcane. 
* 

Prin oferta înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 44560 din 
29.06.2022, Cinema Nomade SRL Piatra Neamț a înaintat propunerea către 

Primăria municipiului Roman de a organiza în timpul verii,  proiecții de film în 
aer liber pentru comunitatea locală. 

Caravana Cinema Nomade este un proiect dedicat celor care vor să creeze 

amintiri frumoase alături de prieteni, de familie și de comunitate, oferind 
experiența specială a serilor de proiecții de film în aer liber. Cinema Nomade 
reprezintă un concept nou în România care își propune să aducă filmul mai 

aproape de oameni. Cinema Nomade organizează proiecții de film în diferite 

spații și medii, având caracter mobil, dar păstrând calitatea imaginii și a 

sunetului oferite în sălile de cinema, folosindu-se de echipamente profesionale 
de ultimă generație. 
 Proiecția de film în aer liber va începe la ora 21:00. Dacă condițiile meteo 
nu sunt favorabile, proiecția de film se amână până la o dată stabilită de comun 
acord cu administrația locală. Titlul filmului se va alege de comun acord, din 
lista propusă de Cinema Nomade.  
 Primăria municipiului Roman va asigura locația cu toate utilitățile 

necesare desfășurării evenimentului, și anume Parcul municipal. 
 Echipa Cinema Nomade va asigura următoarele:  
• Videoproiectoare profesionale cu luminozitate de 7000 Lumeni; 
• Ecran de proiecție cu dimensiunea de min. 10 m lungime, 6 m lățime;  
• Sisteme sonorizare; 
• Baza de date care include numeroase titluri de filme cu licență; 
• Scaune pentru public, max. 200 buc; 
• Pături pentru participanți în cazul nopților mai răcoroase;  
• Promovare online în rețele de socializare. 

Având în vedere faptul că proiecțiile de filme în aer liber organizate în 
anii anteriori s-au bucurat de prezența unui public numeros, fiind extrem de 
apreciate de participanți, precum și faptul că, în perioada lunii august, 
romașcanii care lucrează peste hotare se întorc acasă în vacanță, iar o seară de 

film în aer liber reprezintă un bun prilej pentru cetățeni să se bucure de momente 
de recreere alături de cei dragi, propun domnilor consilieri să aprobe alocarea 



 

 

din bugetul local a sumei maxime de 6.000 lei pentru achiziționarea unui pachet 
de prestări servicii de proiecție de film în aer liber, eveniment organizat în 
cadrul Caravanei Cinema Nomade, cu intrare liberă pentru public, care va avea 
loc în Parcul municipal, în data de 6 august 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. 48094 din 15.07. 2022 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unor 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 nete de 1.000 lei pentru premierea 
sportivei Sabina Nicoleta Petrache, legitimată la Clubul Atletic Roman, care a 
câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de lupte rezervate cadeților 

(U17), desfășurate la București, în perioada 13-19 iunie 2022; 
- alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 lei pentru 

achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul 
școlar 2022-2023, pentru elevii buni la învățătură, cu domiciliul în municipiul 
Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor 

de învățământ romașcane; 
- alocarea din bugetul local a sumei maxime de 6.000 lei pentru 

achiziționarea unui pachet de prestări servicii de proiecție de film în aer liber, 
eveniment organizat în cadrul Caravanei Cinema Nomade, care va avea loc în 
Parcul municipal, în data de 6 august 2022; 

se constată că aceste sume sunt alocate cu respectarea prevederilor art. 52, 
alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004R, privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, a prevederilor art. 12, alin. (1), ale art. 20 din Legea 
1/2011, Legea Educației Naționale, ale art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), 

lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, lit. „b”, lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, 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 Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 


