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C O N S I L I U L  L O C A L  
 

H O T Ã R Â R E A  
 

Nr. 129 din 28.12.2004 
 

Privind constituirea re�elei scolare din municipiul Roman  
 

CO NSIL I UL  L OCAL  AL  M UNICIPIUL UI RO M AN;  
 
 Examinând expunerea de motive înregistrat� sub nr. 75371/24.12.2004 înaintat� 
de c�tre Serviciul Rela�ii Publice Protec�ie Civil�; 
 V�zând avizul favorabil nr. 57 din 27.12.2004 al comisiei pentru buget finan�e, 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 75374 din 24.12.2004  dat de secretarul 
municipiului; 
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 1942 din 10 noiembrie 2004 privind 
nominalizarea jude�elor - pilot care vor aplica noul sistem de finan�are �i administrare a 
unit��ilor de înv���mânt preuniversitar de stat, ale Legii nr. 349 din 14 iulie 2004 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 
didactic, precum �i ale Legii nr. 354 din 15 iulie 2004 pentru modificarea �i 
completarea Legii înv���mântului nr. 84/1995; 
 În temeiul art. 38 alin. 2 lit. “n”  �i art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administra�ia public� local� : 
 

HOT�R��TE: 
 

Art. 1 Se aprob� constituirea re�elei de �colizare din municipiul Roman, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 1942 din 10 noiembrie 2004 privind 
nominalizarea jude�elor - pilot care vor aplica noul sistem de finan�are �i 
administrare a unit��ilor de înv���mânt preuniversitar de stat, ale Legii nr. 349 
din 14 iulie 2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, precum �i ale Legii nr. 354 din 15 iulie 2004 
pentru modificarea �i completarea Legii înv���mântului nr. 84/1995, potrivit 
anexei la prezenta hot�râre. 

 

Art. 2 Inspectoratul �colar Neam� va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot�râri. 

 

 Art. 3 Hot�rârea se comunic�, potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului, autorit��ilor �i persoanelor interesate. 
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