
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 135 din 31.10.2012  

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 21.03.2012   

referitor la aprobarea reţelei de învăţământ din municipiul Roman pentru 

anul şcolar 2012-2013, prin schimbarea arondării unei unităţi de 

învăţământ fără personalitate juridică din municipiul Roman  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 19202 din 26.10.2012 iniţiată de către domnul 

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

nr. 19203 din 26.10.2012 întocmit de către Serviciul Comunicare; 

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 31.10.2012 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 141 din 31.10.2012 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 19483 din 31.10.2012 dat de către Secretarul 

municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 61, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei 

naţionale, ale art. 36, alin. 2, lit. ,,d” şi alin. 6, lit. ,,a” pct. 1, ale art. 45, precum şi ale art. 

115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/21.03.2012  privind 

aprobarea reţelei de învăţământ din municipiul Roman pentru anul şcolar 2012-2013, prin 

schimbarea arondării Grădiniţei cu program prelungit nr. 5 Roman (preşcolar) de la poziţia 

10 din Anexă,  la poziţia 3, respectiv de la Şcoala Gimnazială ”Vasile Alecsandri” Roman 

la Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.   
 

Art. 2. Se aprobă continuarea activităţii în sediul Grădiniţei cu program prelungit 

nr. 5 Roman a celor trei clase ”0” nou înfiinţate aparţinând Şcolii Gimnaziale ”Vasile 

Alecsandri” Roman, în anul şcolar 2012-2013. 
 

Art. 3. Serviciul Comunicare 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                                            Contrasemnează 

           Consilier local,                                     Secretarul Municipiului Roman, 

     Ing. Gabriel ANDRICI                                 Jurist Gheorghe CARNARIU  


