ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 119 din 20.09.2013
privind modificarea H.C.L. nr. 77 din 30.06.2011 privind
aprobarea sustenabilităţii financiare pentru proiectul „Şcoală
după şcoală – primul pas spre succesul şcolar şi profesional”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Analizând expunerea de motive nr. 14.002 din 16.09.2013 înaintată de către
Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14.003 din
16.09.2013 întocmit de către Serviciul "Managementul Proiectelor";
Având în vedere prevederile Acordului de Parteneriat încheiat între
Fundaţia Roma Education Fund România, reprezentată prin domnul Eugen Crai,
în calitate de Director şi Asociaţia Centrul Rromilor „Amare Rromentza”,
reprezentată prin doamna Delia Grigore, în calitate de preşedinte şi Primăria
Roman, reprezentată prin domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu în calitate de primar;
Văzând avizul favorabil nr. 49 din 20.09.2013 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 120 din 20.09.2013 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. 14383 din 20.09.2013 al secretarului Municipiului
Roman;
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” şi “d”, alin. 4, lit. “a” şi “f”,
alin. 6, lit. “a”, pct. 10, ale art. 45, alin. 2, lit. “a”, precum şi ale art. 115, alin. 1,
lit. ”b” din Legea nr. 215 / 2001R privind administraţia publică locală,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă completarea articolului 1 din H.C.L. nr. 77 din
30.06.2011 cu alineatele 2 şi 3, care vor avea următorul cuprins:
„ (2) Se aprobă mutarea Centrului „Şcoală după şcoală” pentru perioada
de sustenabilitate, pentru anii şcolari 2013 - 2015 de la Şcoala de Artă „Sergiu
Celibidache” din Roman la Şcoala Gimnazială „Costache Negri” din Roman,
structură a Colegiului Tehnic „Danubiana”.
(3) Se dă mandat Primarului Municipiului Roman de a încheia şi semna
toate actele necesare implementării proiectului „Şcoală după şcoală – primul
pas spre succesul şcolar şi profesional” la Şcoala Gimnazială „Costache
Negri” din Roman. ”
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Art. 2 Se completează articolul 3 al H.C.L. nr. 77 din 30.06.2011 cu
alineatul 2, care va avea următorul cuprins:
„ (2) Se aprobă alocarea sumei de 31.916,36 lei din bugetul local al
anului 2013 pentru finanţarea perioadei octombrie - decembrie 2013.”
Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 77 din 30.06.2011 rămân
neschimbate;
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul
municipiului Roman în calitate de ordonator principal de credite şi de către
Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Roman;
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Primarului Municipiului Roman;
- Asociației Părinților ”Danubiana” și Şcoalii Gimnaziale
”Costache Negri”;
- Fundaţiei Roma Education Fund România şi Asociaţiei Centrul
Rromilor „Amare Rromentza”;
- Serviciului “Managementul Proiectelor";
- Direcţiei Economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman
Jurist Gheorghe CARNARIU
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