R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 170 din 09.11.2015
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 19311 din 05.11.2015 înaintată de către domnul
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 19312 din 05.11.2015 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 48 din 09.11.2015 al Comisiei pentru administraţie publică
locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 172 din 09.11.2015 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 19460 din 09.11.2015 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare prevederile dispoziţiilor art. 54, alin. 1 şi 2 din Legea nr.
215/2001R - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cele ale art. 15 şi următoarele din „Regulamentul-Cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale”, aprobat prin O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002;
Având în vedere prevederile art. 45 alin. 1 lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 67/26.06.2012 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:
 Comisia pentru urbanism și administrarea teritoriului - 5 membri:
- dl. Lucian Ovidiu MICU
- dna Lenuța-Nușa CHIRIAC
- dl. Cristian TOADER
- dl. Andrei FRON
- dl. Ilie BOLOCA
 Comisia pentru buget-finanțe - 5 membri:
- dl. Leonard ACHIRILOAEI
- dna Iulia HAVRICI-TOMȘA
- dl. George Alexandru BALAN
- dl. Dumitru OUATU
- dl. Vasile MOCANU
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului
persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU

