R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 84 din 08.05.2015
privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul
H.C.L. nr. 56 din 26.03.2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7836 din 06.05.2015 înaintată de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 7837 din 06.05.2015 întocmit de către Biroul Organizare Evenimente
Speciale;
Văzând avizul favorabil nr. 9 din 08.05.2015 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învățământ și tineret, avizul favorabil nr. 86 din 08.05.2015 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8060 din 08.05.2015 dat de către
Secretarul municipiului Roman;
Luând în considerare adresa nr. 511/28.04.2015 a Liceului Teologic RomanoCatolic „Sfântul Francisc de Assisi”, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr.
7466/29.04.2015;
Având în vedere dispoziţiile art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea
educației naționale, precum și cele ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și alin. (6), lit. „a”art. 45,
alin. 1 şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privindadministraţia
publică locală:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al H.C.L. nr.
56 din 26.03.2011, care va avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită către Liceul Teologic RomanoCatolic „Sf. Francisc de Assisi” Roman a 4 săli de clasă situate în corpul „A” al
Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 268, în vederea
susținerii cursurilor unei noi specializări propuse spre înființare, de învătățorieducatoare (băieți și fete), începând cu anul școlar 2015-2016”.
Art. 2. Celelalte prevederi ale hotărârii se menţin neschimbate.
Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
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