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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 48 din 22.04.2010 

 
Privind  modificarea H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local şi ai agenţilor economici în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 7037 din 15.04.2010 iniţiată de către 
prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 7038 din 15.04.2010 întocmit de către Aparatul Permanent de 
Lucru al Consiliului Local Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 5 din 22.04.2010 al Comisiei de cultură, culte, 
sănătate, învăţământ şi tineret,  avizul favorabil nr. 48 din 22.04.2010 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7530 din 22.04.2010 dat de  
Secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile  art. 3,  lit. „a” şi art. 4, pct. 1, lit. „c” şi „d” din 
Ordinul nr. 5271/11.11.2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ din judeţele 
pilot nominalizate prin H.G. nr. 1942/2004; 
 În temeiul  art. 36, alin. 2, lit. “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1, ale art. 45 şi ale art.  
115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local şi ai agenţilor economici în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, 
după cum urmează: 
 

- la poziţia 3 – Colegiul Tehnic „Petru Poni” (b-dul Republicii, nr. 1 – 3) 
se desemnează ca reprezentant al Consiliului local în Consiliul de 
Administraţie domnul consilier local George-Alexandru BĂLAN; 
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- la poziţia 9 – Seminarul Teologic „Sf. Francisc de Assisi” (str. Ştefan cel 
Mare, nr. 268 B) se desemnează ca reprezentant al Consiliului local în 
Consiliul de Administraţie domnul consilier local Constantin HOLBAN; 

- la poziţia 13 – Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Eminescu”, fostă nr. 11 
(str. Mihai Eminescu, nr. 27) se desemnează ca reprezentant al 
Consiliului local în Consiliul de Administraţie domnul consilier local 
Valerian ANGHEL; 

 
Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
   
 

         
 
      Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează 
               Consilier,                                                             Secretar, 
Ing. Gabriel-Cristian FARCAŞ                            Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


