
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 192 din 16.09.2016 
 

privind punerea la dispoziție a unui spațiu către  

Comunitatea Rușilor Lipoveni Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 17301 din 15.09.2016 iniţiată de 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul  de specialitate nr. 17302 din 15.09.2016 întocmit de către Biroul 

Juridic-Contencios; 

Văzând avizul nr. 16 din 16.09.2016 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul nr. 191 din 16.09.2016 al Comisiei juridice 

precum şi avizul pentru legalitate nr. 17405 din 16.09.2016 dat de către 

Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere cererea nr. 17242/14.09.2016 înaintată de către 

Comunitatea Rușilor Lipoveni Roman, precum și prevederile H.CL. nr.  95/2016   

privind darea în administrare a bunurilor imobile (construcţii şi terenuri), 

aparţinând domeniului public al Municipiului Roman, către unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Roman; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 Legea educației naționale, 

ale art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) precum și ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 din 

Legea 215/2001R; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziție gratuit către Comunitatea Rușilor 

Lipoveni Roman, cu sediul în Municipiul Roman, str. Sucedava, nr. 184, a unui 

spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale „Costache Negri”, în vederea 

desfășurării unor activități socio-cultural-educative;  

Art. 2. Unitatea școlară va stabili, printr-un Acord de parteneriat, perioada 

de timp și spațiul care va fi pus la dispoziția Comunității Rușilor Lipoveni 

Roman pentru desfășurarea acestor activități, intervalul orar, cuantumul și 

modalitatea de plată a utilităților;  

 Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

     Preşedinte de şedinţă,            Contrasemnează, 

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 

Bogdan-Costinel ANDRIEŞ                                 Gheorghe CARNARIU 


