
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 197 din 29.09.2016 
 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisiile de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale 

unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 17700 din 21.09.2016 iniţiată de 
către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul Municipiului Roman, precum 
şi raportul de specialitate nr. 17701 din 21.09.2016 întocmit de către Biroul 
Organizare Evenimente Speciale și Mass Media; 
 Văzând avizul nr. 17 din 29.09.2016 al Comisiei de cultură, culte, 
sănătate, învăţământ şi tineret,  avizul nr. 197 din 29.09.2016 al Comisiei 
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18076 din 29.09.2016 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 

Luând în considerare Ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și 
director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 5080/31.08.2016 
emis de M.E.N.C.S., respectiv prevederile art. 11 alin. (3) lit. a) și ale art. 12 
alin. (1) și (2), prin care autoritățile administrației publice locale trebuie să 
desemneze doi reprezentanți care să facă parte din comisiile de concurs; 

 În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi ale art. 36 alin. (6) lit. 
a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

În temeiul art. 45 alin. (3) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 
privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităţilor de 

învăţământ din Municipiul Roman, consilierii locali nominalizați în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate și 

Biroul Organizare Evenimente Speciale și Mass Media, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri; 

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 


