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R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 19 din 09.02.2017 
 

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la 

reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor 

de învăţământ din Municipiul Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 1884 din 03.02.2017 iniţiată de către 

domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 1885 din 03.02.2017 întocmit de către Serviciul 

Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media; 

 Văzând avizul favorabil nr. 3 din 09.02.2017 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 20 din 09.02.2017 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2235 din 09.02.2017 dat 

de Secretarul Municipiului Roman; 

 Luând în considerare prevederile Ordinului M.E.N. nr. 4619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. 

nr. 4621/2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 și ale 

Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate 

extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 5567/2011; 

 Având în vedere prevederile art. 96 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea 

educaţiei naţionale, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru 

modificarea unor acte normative, precum şi cele ale art. 4 alin. (1) din anexa la 

Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar precum și prevederile H.C.L. nr. 3 din 26.01.2017 prin 

care a fost delegată dna consilier local Ioana Roxana IORGA în vederea 

îndeplinirii temporare a atribuţiilor de Viceprimar al Municipiului Roman, pe 

perioada exercitării de către dl Lucian-Ovidiu Micu a atribuţiilor specifice de 

primar; 
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 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 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R 

privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 182/2016 cu privire la 

reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ din Municipiul Roman, în sensul că se înlocuieşte dna consilier local 

Ioana Roxana Iorga cu dl consilier local Dragoş Viorel Moroşanu la pct. 6, 

respectiv cu dl consilier George Alexandru Bălan la pct. 11, conform anexei 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

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

         George Alexandru BĂLAN                         Gheorghe CARNARIU 


