ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare”
al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12268 din 17.07.2017 iniţiată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 12269 din 17.07.2017 întocmit de către Serviciul
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.07.2017
dat de Secretarul municipiului Roman.
Având în vedere prevederile art. 1 – 8, cap. XII din anexa la H.C.L.
nr. 265 din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L.
nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 8, ale art. 45, precum şi ale art. 115,
alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman domnului Haralambie Mihăescu - profesor universitar,
cercetător științific, membru al Academiei Române.
Art. 2. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
domnului Laurențiu Dan Leoreanu - profesor, jurist, economist, politician.
Art. 3. Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

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: Cabinet Primar
Nr. 12268 din 17.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor titluri de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman

HARALAMBIE MIHĂESCU
profesor universitar, cercetător științific, membru al Academiei
Române
Haralambie Mihăescu s-a născut la 7 februarie 1907, în comuna Udești,
județul Suceava. Este absolvent al Liceului „Ștefan cel Mare‟ , din Suceava și al
Facultății de Litere din Iași, doctor în litere și filosofie al Universității din Iași
(cu lucrarea La versione latina di Dioscoride, publicată în „Ephemeris
Dacoromaniae”, VIII, 1938, Buletinul Școlii Române - Academia di Romania
din Roma, al cărei bursier a fost între anii 1933-1935).
Între anii 1935-1952 a fost bibliotecar la Biblioteca Centrală Universitară
din Iași, apoi asistent, lector, conferențiar, profesor la Catedra de Filologie
Clasică a Universității din Iași. A fost bursier al Școlii Române din Paris, de la
Fontenay-aux-Roses, condusă de Nicolae Iorga și a funcționat ca lector de limba
română la Universitățile din Frankfurt pe Main și Heidelberg în perioada 19421945.
Înlăturat în mod abuziv de la Universitatea din Iași, în anul 1952, a rămas,
timp de cinci ani, fără loc de muncă stabil și cu interdicția de a mai publica în
România. A fost reintegrat, în anul 1957, la Institutul de Lingvistică din
București (la Comisia pentru Studiul Formării Limbii și Poporului Român). A
fost membru al Societății de Lingvistică din Paris, al Academiei de Științe,
Litere și Arte din Palermo al colectivului de redacție al revistei „Philologus‟ ,
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din Berlin etc. În calitate de clasicist, s-a făcut cunoscut prin Istoria literaturii
latine (Iași, 1947), prin studii publicate în reviste din țară și din străinătate și
prin traduceri din autori greci și latini, precum Heraclit din Efes, Leucip,
Democrit, Aristofan, Horațiu, etc. În domeniul bizantinologiei, a publicat
lucrarea Influența grecească asupra limbii române, până în secolul al XV-lea,
București, 1966, a realizat pentru prima oară în România, ediții critice și
traduceri din autori bizantini ca Procopius din Caesarea (Războiul cu goții,
Istoria secretă), Mauricius (Arta militară), Nikephor Phokas (Le Traité sur la
Guèrille – în colaborare cu profesorul Gilbert Dagron, de la Collège de France),
precum și traduceri fragmentare, publicate în colecția Fontes Historiae
Dacoromanae. Ca romanist, s-a remarcat îndeosebi prin ampla și originala
sinteză formată din lucrările La langue latine dans le Sud-Est de lʼEurope
(București-Paris, 1978) și La romanité dans le Sud-Est de lʼEurope (București,
1993). Prima parte a acestei sinteze reprezintă reluarea, mult amplificată, a
lucrării sale Limba latină în provinciile dunărene ale Imperiului Roman,
București, 1960, recenzată, la vremea ei, în prestigioase reviste din 36 de țări ale
lumii. A fost invitat să țină cursuri și conferințe în Germania, Franța, Italia,
Austria, Grecia etc.
S-a legat de orașul Roman prin căsătorie cu doamna Eugenia Mihăescu,
absolventă a Liceului de fete „Sturdza-Cantacuzino” din Roman și a Facultății
de Litere a Universității din Iași, profesoară emerită de limba latină la licee din
Roman. În perioada 1945-1985, Haralambie Mihăescu a locuit, alternativ, în
Iași, București și Roman. La Roman s-a născut fiul său, Doru Mihăescu. Aici, în
liniștea vechii case cu cerdac și castani din strada Victoriei, a scris o parte din
remarcabilele sale lucrări și tot aici a încetat din viață, la 28 februarie 1985.
Anul acesta, când s-au împlinit 110 ani de la nașterea renumitului profesor
universitar, cercetător științific, clasicist, bizantinolog și romanist, membru al
Academiei Române, propun domnilor consilieri să analizeze şi să se pronunţe
prin vot asupra acordării, post-mortem, a titlului de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman.

*

LAURENȚIU DAN LEOREANU
profesor, jurist, economist, politician
S-a născut la Roman, în familia profesorilor Elena şi Vasile Leoreanu, pe
5 august 1965. A urmat cursurile Şcolii Gimnaziale Vasile Alecsandri şi ale
Colegiului Naţional Roman-Vodă.
În toamna anului 1984 a început stagiul militar la Şcoala de Ofiţeri de
Rezervă nr. 3 Bacău, arma artilerie. Au urmat mai multe perfecţionări şi
concentrări militare, în urma cărora deţine gradul de colonel în rezervă.
Este absolvent al Facultăţii de Matematică și Informatică la Universitatea
Al. I. Cuza din Iaşi, promoţia 1989.
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Pe parcursul întregii activități a avut ocazia să demonstreze că este o
persoană dinamică, având o gândire strategică și abilităţi excelente de
comunicare şi organizare, preocupat de o continuă dezvoltare profesională.
În anul 2000, a susţinut examenul pentru gradul didactic I.
În perioada 2002-2003 a urmat Cursul postuniversitar de managementul
instituţiilor publice în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti.
Este licenţiat al Universităţii Petre Andrei Iaşi – Facultatea de Drept,
promoţia 2007.
A urmat studii de Master la Universitatea din Bacău la Facultatea de
Ştiinţe Economice (Contabilitatea şi auditul afacerilor) şi la Universitatea
Danubius Galaţi la Facultatea de Drept (Drept Administrativ Public European).
În anul 2010 a urmat un program de formare specializată pentru ocuparea
unei funcţii publice corespunzătoare în categoria înalţilor funcţionari publici, iar
în anul 2011 a absolvit Cursul postuniversitar Securitate naţională şi bună
guvernare la Universitatea Naţională de Apărare Carol I - Colegiul Naţional de
Apărare.
În anul 2014 a urmat cursul Politică externă și diplomație la Institutul
Diplomatic Român, iar în anul 2015 a obţinut de la Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență Diploma de absolvire a cursului în domeniul
managementului situațiilor de urgență.
După aproape 20 de ani la catedră, dintre care peste 4 ani director adjunct
şi apoi 7 ani director general la Colegiul Tehnic Miron Costin, după un mandat
de 4 ani de consilier municipal, în anul 2008 romaşcanii l-au ales să le fie
primar.
Încă de la preluarea mandatului, s-a implicat activ în revigorarea oraşului,
obiectivul general fiind reaşezarea comunităţii în locul pe care îl merită din
punct de vedere istoric, geo-strategic, economic, în elita municipiilor din
Moldova. A fost dedicat construirii unui oraş modern, european, un oraş în care
investiţiile să vizeze toate categoriile sociale şi profesionale, de la facilităţi
pentru atragerea investiţiilor în zonă, la implementarea de proiecte care să ofere
locuri de muncă pentru cetăţenii activi, de la parcurile de joacă pentru copii, la
centrele comunitare pentru vârstnici, de la modernizarea infrastructurii la
creşterea coeficientului de sănătate prin revigorarea mediului, de la locuinţe
pentru tineri şi persoane aflate în stare de risc social la infrastructura
educaţională şi sportivă.
Proiectele conturate încă din finalul anului 2008 au fost lansate,
desfăşurate şi mare parte din ele încheiate într-un timp record, ceea ce a făcut ca
anul 2009 să apară ca un an de turnură pentru municipiul Roman. De altfel,
acesta a fost şi unul dintre idealuri: Romanul, oraş european. Şi tot anul 2009
marchează conturarea unei identităţi locale stabile, Romanul subliniindu-şi
individualitatea printr-un imn, o stemă şi un drapel.
Anul 2010 a marcat încheierea unor importante proiecte demarate în anul
2009, dar şi deschiderea de noi direcţii de dezvoltare comunitară, marcate de
schimbări profunde ale nivelului de confort urban, social, cultural, educaţional şi
economic. Pe drumul European E85, la intrarea dinspre Bacău şi Piatra Neamţ,
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s-a construit un sens giratoriu, vegheat de statuia lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
Poarta Sud.
O altă carte de vizită a oraşului o reprezintă sediul Biroului de Stare Civilă
din municipiul Roman - Casa Căsătoriilor - clădire care a primit o nouă faţă în
anul 2010, prin amenajări exterioare şi interioare.
Tot în anul 2010, una dintre cele mai importante investiţii a constat în
refacerea lacului de agrement din Parcul Municipal și a următoarelor obiective:
Insula Brâncuşi, cu elemente sculpturale specifice, ce amintesc de marele artist;
Insula Planeta Verde, însufleţită de animale de talie mică şi păsări, creând un
mini-ecosistem şi Insula Cascada, înnobilată cu o cascadă artificială şi un punct
de relaxare şi observare a întregii zone.
Anul 2010 a marcat şi inaugurarea unuia dintre obiectivele lansate cu ani
în urmă: Centrul de Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal de Urgenţe Roman.
O altă investiţie în municipiul Roman a fost construirea şi amenajarea
Bazinului de înot, printr-un Program al Ministerului Dezvoltării Regionale.
În anul 2011 s-a derulat proiectul Reabilitarea infrastructurii publice
urbane a municipiului Roman.
Programul Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în municipiul
Romana însemnat amplasarea a 20 camere de luat vederi, montarea de
echipamente de stocare a datelor şi instruirea poliţiştilor locali.
Pentru soluţionarea problemei traficului greu în municipiu, în anul 2011 sa încheiat modernizarea arterei Roman-Est, etapa I.
Tot în anul 2011 a fost inaugurat noul sediu al Muzeului de Ştiinţe ale
Naturii, construit în Parcul Municipal.
Un alt proiect important l-a reprezentat valorificarea resurselor de energie
regenerabilă la Spitalul municipal de urgenţă, Sala Sporturilor şi Liceul cu
Program Sportiv - Programul de mediu Casa Verde.
O altă investiţie importantă este cea legată de înfiinţarea de parcuri noi în
municipiul Roman ce a vizat modernizarea şi reabilitarea unor spaţii verzi. În
cadrul proiectului s-au înfiinţat şi 13 spaţii de joacă pentru copii.
Pentru reducerea costurilor de funcţionare a sistemului de monitorizare
video gestionat de Poliţia Locală, în anul 2011 s-au montat 3 km de fibră optică
prin reţea subterană, constituind reţeaua intranet municipală.
De menţionat este şi inaugurarea în anul 2011 a Centrului de îngrijire de
zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc - Casa Copiilor.
Pentru cetăţenii de vârsta a treia s-a realizat proiectul Casa Bunicilor, în
vederea găzduirii pentru perioadă nedeterminată şi asigurarea hranei, acordare
de asistenţă medicală, consiliere psihologică şi organizare de activităţi de
petrecere a timpului liber.
Pentru a îmbunătăţi calitatea infrastructurii pentru serviciile sociale în
municipiul Roman, în vederea asigurării unui acces egal al cetăţenilor la
serviciile sociale şi a incluziunii sociale a tuturor categoriilor vulnerabile, având
ca obiectiv creşterea calităţii vieţii persoanei s-a conturat şi proiectul
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea clădirii destinate serviciilor sociale în
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municipiul Roman - Casa Pâinii, finalizat în prima parte a anului 2012 şi
operaţională din august 2012.
Anul 2012 a fost anul în care s-a efectuat cea mai mare parte a lucrărilor
din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană precum şi anul începerii unei
alte investiţii de mare valoare dar şi complexitate - Microhidrocentrala pe râul
Moldova.
O altă investiţie majoră a anului 2012 a constat in începerea renovării,
consolidării şi modernizării sediului Bibliotecii Municipale - clădire aflată pe
Lista monumentelor istorice sub denumirea de Casa Ioachim, imobil care, în
pofida prestanţei arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu avansat de
degradare.
Tot în anul 2012 au fost finalizate cele două blocuri de locuinţe sociale
din Aleea Revoluţiei nr.11, cu 40 de apartamente. De asemenea, la începutul
lunii mai au fost date în folosinţă cele 100 de apartamente din blocurile ANL,
din zona Vasile Lupu.
Cu fonduri atrase de la Compania Naţională de Investiţii s-au realizat
două obiective importante, mai ales pentru copiii şi tinerii din municipiu:
Bazinul de înot şi Sala de sport de la Colegiul Tehnic Miron Costin.
În anul 2012, s-au finalizat lucrările de reabilitare la corpul A al Colegiului
Naţional Roman-Vodă şi la Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza.
Anul 2013 a însemnat, în domeniul investițiilor, finalizarea Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), cea mai complexă investiție realizată în
Roman după anul 1989.
Tot în anul 2013 au fost demarate lucrările de modernizare la artera
Roman-Est, etapa a II-a şi la artera Roman-Vest.
Pe parcursul anului 2013, în cadrul programului Administraţiei Fondului
de Mediu, au continuat lucrările de extindere a reţelelor de apă şi canalizare în
municipiul Roman.
În anul 2014 a fost inaugurată unitatea de producție a TRW România,
obiectiv industrial menit să asigure noi de locuri de muncă.
Cele mai importante obiective de investiții în anul 2014 au fost:
- Reabilitarea și modernizarea zonei de agrement – bazine de înot (în Ştrandul
municipal);
- Extinderea reţelelor de apă şi canalizare: lucrările s-au desfăşurat în cadrul
Programului vizând protecţia surselor de apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii
de epurare;
- Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere din Roman.
Şi tot anul 2014 a însemnat finalizarea proiectului microhidrocentralei pe
râul Moldova - Centrala Hidroenergetică Roman 1, Romanul devenind prima
administraţie locală din ţară proprietară a unei microhidrocentrale,
municipalitatea fiind şi licențiată să producă energie electrică.
Reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național RomanVodă –corp B a fost unul dintre cele mai importante obiective de investiții
începute în anul 2014.
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În cursul anului 2015, inaugurarea Complexului Sportiv și de Agrement
Moldova a fost pentru locuitorii municipiului Roman unul dintre cele mai
așteptate și apreciate momente generate de investițiile administrației publice
locale.
În anul 2015, au fost elaborate următoarele strategii:
1. Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada
2014-2027
2. Strategia Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020
3. Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate
pentru perioada 2015-2020
4. Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi
lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman
5. Planul Local de Măsuri al Municipiului Roman, pentru implementarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2015 – 2020.
6. Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman – PAED
Prin aderarea la Convenţia Primarilor, Municipiul Roman și-a asumat
angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un „Plan de Acțiune privind
Energia Durabilă – PAED”, la nivel local, în cadrul Strategiei privind
Schimbările Climatice.
Domnul Laurențiu Dan Leoreanu este o persoană competentă şi creativă,
cu abilități de leader, capabil să comunice ideile într-un mod eficient. S-a
evidențiat ca o persoană cu un nivel ridicat de expertiză și în domeniul relațiilor
externe, dovadă fiind înfrățirile cu mai multe orașe din Europa, dar şi din Asia.
În perioada mandatelor de primar ale domnului Laurențiu Dan Leoreanu,
s-au semnat pacte de amiciție și înțelegeri de cooperare cu mai multe localităţi
din lume: Cortona – Italia, Tielt – Belgia, Grugliasco – Italia, Gedera – Israel,
Edineț - Republica Moldova, Kameneț-Podilskiy – Ucraina, Dilijan – Republica
Armenia, Ștefan Vodă – Republica Moldova și Sunchang – Coreea de Sud.
Distincții obținute:
♦ 1992 – Diplomă de gratitudine pentru contribuţie la sărbătoarea romaşcană –
Societatea Culturală „Roman 600”;
♦ 1999 – Diplomă pentru păstrarea şi îmbogăţirea obiceiurilor şi tradiţiilor
româneşti – Societatea Română de Radiodifuziune DSTL Radio Iaşi;
♦ 2003 – Diplomă de participare pentru contribuţii la dezbaterea despre viitorul
Europei – Parlamentul European, Convenţia Europeană, Comisia Europeană,
Consiliul Uniunii Europene;
♦ 2003 – Diplomă de preţuire pentru desfăşurarea profesiei didactice –
Sindicatul Liber din Învăţământ Neamţ;
♦ 2003 – Diplomă pentru organizarea concursului de matematică „Cangurul” Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma;
♦ 2003 – Premiul special pentru contribuţie ştiinţifică şi competiţională în lumea
matematicii nemţene - Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ;
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♦ 2004 – Certificat de participare pentru contribuţii la dezbaterea despre viitorul
Europei - European Schoolnet;
♦ 2004 – Diplomă pentru organizarea concursului de matematică „Cangurul” Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma;
♦ 2004 – Diplomă de preţuire pentru desfăşurarea profesiei didactice Sindicatul Liber din Învăţământ Neamţ;
♦ 2005 – Diplomă pentru organizarea concursului de matematică „Cangurul” Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma;
♦ 2005 - ”My Europe teacher” certificate - pentru contribuţii semnificative în
consolidarea relaţiilor europene - European Schoolnet;
♦ 2006 – Diplomă pentru organizarea concursului de matematică „Cangurul” Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma;
♦ 2006 – Certificat pentru susţinerea lucrării metodico - ştiinţifice „Inducţia
matematică şi exemple de aplicare” - Societatea de Ştiinţe Matematice din
România şi Casa Corpului Didactic Neamţ;
♦ 2007 – Diplomă de excelenţă pentru întreaga activitate desfăşurată - Consiliul
de Administraţie al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman;
♦ 2007 – Diplomă de merit pentru participarea la activităţi instructiv –educative
- Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman;
♦ 2007 – Attestato di merito - pentru contribuţia adusă la Festivalul Internaţional
al şcolilor, San Nicandro Garganico, Italia – Associazione Nazionale Amici
Parchi Italiani Ed Europei;
♦ 29 octombrie 2010 - Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de
infrastructură efectuate într-o localitate din România la Gala Premiilor de
Excelenţă în Administraţia Publică, ediția a VI-a;
♦ 2011- Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de infrastructură
la Gala „Premiile de excelenţă Administraţie.ro”, ediția a VII-a;
♦ 2011 - Titlul de cel mai bun primar de municipiu din regiunea Nord Est la
Gala Revistei Române de Administrație Publică;
♦ 28-30 mai 2012 - Premiul Împreună reconstruim România conferit de
Avangarde PR Agency cu ocazia Galei Premiilor Avangarde;
♦ 18 octombrie 2012: Premiul de Excelență pentru Activitatea în Primării la
Gala Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro, ediţia a VIII-a, pentru Proiectul
micro-hidrocentralei pe râul Moldova;
♦ 9 noiembrie 2012: Premiul Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea
Nord-Est la Gala A.P.L.H. Administrația publică locală la înălțime;
♦ 16 februarie 2013 - Primarul anului 2012 din judeţul Neamţ la Gala Premiilor
RomTV;
♦ 25 aprilie 2013 - Premiul de excelenţă la categoria „Linia Întâi” la Gala
„Oraşul reciclării” ediţia I ;
♦ 24 octombrie 2013 - Premiul de excelenţă pentru cele mai valoroase lucrări de
infrastructură la Gala Premiilor de Excelență Administraţie.ro, ediția a IX-a;
♦ 12 decembrie 2013 - Premiul pentru Proiectul de voluntariat al Anului în
domeniul Protecția Mediului și Animalelor - Ecopatrula Școlară a Primăriei
Municipiului Roman la Gala Națională a Voluntarilor, ediția 2013;
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♦ 17 septembrie 2014 - Titlul de ”LUPTĂTOR” pentru Municipiul Roman campania Oraşul reciclării 2014, ediţia a II-a;
♦ 20 noiembrie 2014 - Premiul de excelenţă pentru activitatea în Primării la
Gala Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, ediția a X-a;
♦ 2 iunie 2015: Diplomă de recunoștință a meritelor și binecuvântare din partea
Sanctității Sale, Sfântul Părinte Papa Francisc, prin intermediul Nunțiului
Apostolic la București, Excelenţa Sa Javier-Francisco Lozano
♦ 22 octombrie 2015: Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte
de investiții în infrastructură pentru proiectul Complexul Sportiv și de Agrement
Moldova la cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor de Excelenţă Administraţie.ro;
♦ 12 decembrie 2015: Distincția Ordinul Melchisedec, clasa întâi, acordată de
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscop al Romanului şi Bacăului;
♦ 13 decembrie 2015: Medalia de bronz, în onoarea Papei Ioan Paul al II-lea,
emisă de către Secretariatul de Stat al Vaticanului și conferită de Nunțiatura
Apostolică din România, cu ocazia împlinirii celor 25 de ani de la redeschiderea
Provinciei „Fraților Minori Conventuali” din România.
♦ 29 septembrie 2016: „Premiul de excelență pentru cele mai importante
proiecte de investiții în educație” pentru proiectul Restaurarea, Reabilitarea,
Consolidarea și Modernizarea Corpului B (fostul Liceu „Sturza-Cantacuzino”)
al Colegiului Național „Roman-Vodă” la cea de-a XII-a ediție a Galei Premiilor
de Excelenţă Administratie.ro,
♦ 20 octombrie 2016: Premiul I la Conferința Internațională „Inovație și calitate
în sectorul public”, la cea de - a IX-a ediţie a „Competiţiei celor mai bune
practici în administraţia publică din România” pentru proiectul „ROMAȘCANII
DECID!” – evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul
decizional.
Drept pentru care, propun domnilor consilieri să analizeze şi să se
pronunţe prin vot asupra acordării titlului de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman.

Primar ul M unicipiului R oma n,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Nr. 12269 din 17.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind acordarea unor titluri de
„Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman
Examinând expunerea de motive nr. 12268 din 17.07.2017, iniţiată de
către Primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, prin care se propune
acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, se
constată că acestea sunt conferite cu respectarea prevederilor articolului 36, alin.
8, din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, precum şi cu
respectarea condiţiilor de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi cele
de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.
De asemenea, se constată că se întrunesc condiţiile prevăzute în
Regulamentul privind modul de acordare a titlului de „Cetăţean de Onoare” al
municipiului Roman (art. 1 – 8 ale capitolului XII din anexa la H.C.L. nr. 265
din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr.
134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman), argumentele şi
prezentarea activităţii următoarelor personalităţi:
 Haralambie Mihăescu - profesor universitar, cercetător științific,
membru al Academiei Române
 Laurențiu Dan Leoreanu - profesor, jurist, economist, politician
Faţă de cele menţionate mai sus se impune acordarea avizului favorabil
pentru adoptarea proiectului de hotărâre anexat.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

