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HOT�RÂRE 

 

Nr. 106 din 14.11.2005 
 

Privind stabilirea sumei alocate din bugetul local pentru finan�area 
înv���mântului preuniversitar din municipiul  Roman în anul 2006 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 70099 din 11.11.2005 întocmit� �i 
înaintat� de Comisia local� pentru finan�area înv���mântului preuniversitar de stat din 
municipiul Roman; 
 V�zând avizul favorabil nr. 48 din 14.11. 005 al Comisiei pentru buget finan�e, 
precum �i avizul pentru  legalitate nr. 70100 din 11.11.2005 dat de c�tre secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii înv���mântului nr. 84/1995, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, ale H.G. nr. 2192/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind finan�area �i administrarea unit��ilor de înv���mânt 
preuniversitar de stat, precum �i ale art. 38 alin. 2, lit. „d” �i „n” din Legea nr. 
215/2001 privind administra�ia public� local�; 
 În temeiul art. 46, pct.1 din acela�i act normativ; 
 

HOT�R��TE: 
 

ART.1. Se aprob� vânzarea de active apar�inând domeniului privat al 
municipiului Roman pân� la concuren�a sumei de 1.500.000 lei RON. 

 

ART.2. Se aprob� ca suma men�ionat� la art.1 s� fie alocat� în totalitate pentru 
finan�area înv���mântului preuniversitar de stat la nivelul municipiului Roman pentru 
anul 2006. 

 

 ART. 3.  Se constituie comisia care va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hot�râri în urm�toarea componen��: 

- dl. Neculai Stan – viceprimarul municipiului Roman 
- dl. Mihail Florea – consilier local 
- dl. Sorin Cazan – consilier local 
- dl. Dan Felician Ioni�� – director tehnic Prim�ria municipiului Roman 
- d-na Ana-Maria Alexe – arhitect �ef al municipiului Roman 
 

ART. 4. Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate. 
 
   Pre�edinte de �edin��                                                          Contrasemneaz� 
            Consilier,                                                                            Secretar, 
    Ec. Vasile MOCANU                                              Jurist Gheorghe CARNARIU 


