
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 56 din 26.03.2015 

 
privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor săli de clasă 

situate în corpul B al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman 

către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” 

Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 4906 din 18.03.2015  iniţiată de către 

dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 4907 din 18.03.2015 întocmit de către Biroul Organizare 

Evenimente Speciale; 

Văzând avizul favorabil nr. 4 din 26.03.2015 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 57 din 26.03.2015 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5431 din 26.03.2015 dat 

de Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educației 

naționale, cele ale art. 36, alin. (2), lit. ,,c”, alin. (5), lit. „a” și alin. (6), lit „a”, 

cele ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001R cu modificările și completările 

ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Liceul Teologic 

Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman a 4 săli de clasă situate în 

corpul B al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 

268, în vederea susținerii cursurilor unei noi specializări propuse spre înființare, 

de învățători-educatoare (băieți și fete), începând cu anul școlar 2015-2016. 

 

Art. 2. Predarea - primirea spațiilor prevăzute la articolul 1 se va printr-un 

protocol ce se va încheia între cele două unități de învățământ, în trei exemplare. 

 

 

 



 

Art. 3. Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” 

Roman va suporta cheltuielile cu utilitățile pentru spațiile primite în folosință 

gratuită. 

Protocolul încheiat între cele două unități de învățământ se poate prelungi 

și pentru anii școlari următori, dar nu mai mult de patru ani. 

 

Art. 4. Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” 

Roman și Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

  

 
    Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 

              Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 

        Dumitru OUATU                        Gheorghe CARNARIU 


