
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 117 din 07.09.2010 

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

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 15241 din 06.09.2010 iniţiată de către prof. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 15242 din 06.09.2010 întocmit de către Aparatul Permanent de Lucru al 

Consiliului Local Roman; 

 Văzând avizul favorabil nr. 11 din 07.09.2010 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret,  avizul favorabil nr. 117 din 07.09.2010 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15373 din 07.09.2010 dat de  Secretarul 

municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile  alin. 1 şi 4 ale art. 33 din Ordinul Ministrului 

Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului nr. 4714 din 23.08.2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 

Sportului nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 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 eliminarea sintagmei „şi ai agenţilor economici” din titlul 

şi din conţinutul 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. 
 

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 125 din 18.09.2008 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie 

ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
   

      Preşedinte de şedinţă                                           Contrasemnează 

               Consilier,                                                             Secretar, 

      Constantin HOLBAN                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


