
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 22.08.2019 

 
privind aprobarea dării în administrare a unor săli de clasă situate în 

corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman către Liceul Teologic 
Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15310 din 
08.08.2019 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului 
Roman, precum şi raportul de specialitate  nr. 15401 din 09.08.2019 întocmit de 
către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media 

și I.T; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 22.08.2019 
dat de secretarul general al municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 112, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea 
educației naționale, precum și cele ale art. 108, alin (1), lit. „a”, ale art. 129, alin. 
(2), lit. „a”, alin. (6), lit. „a” şi alin. (7), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, 
precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare către Liceul Teologic Romano – 
Catolic ,,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, precum 
și dreptul de utilizare a spațiilor de folosință comună, începând cu anul școlar 

2019-2020, în vederea desfășurării activităților didactice cu elevii calificării 

educator-învățător de la profilul pedagogic (filieră vocațională). 
 

Art. 2. Predarea - primirea spațiilor prevăzute la art. 1 se va face printr-un 
protocol ce se va încheia între cele două unități de învățământ, în trei exemplare, 
din care unul va fi depus la Primăria municipiului Roman.  



 

Protocolul încheiat între cele două unități de învățământ se poate prelungi 

și pentru anii școlari următori, dar nu mai mult de patru ani. 
 

Art. 3. Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman 

va suporta cheltuielile lunare cu utilitățile pentru spațiile primite în administrare, 
după cum urmează: 

- procentual, raportat la numărul de elevi, pentru serviciile de apă, canal și 

gunoi;  
- procentual, raportat la suprafața utilă, pentru consumul de energie 

electrică, încălzire și gaz metan.  
 

Art. 4. Direcția Economică, Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. 
Francisc de Assisi” Roman și Colegiul Tehnic ,,Miron Costin” Roman vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
                Consilier,                              Secretarul general al municipiului Roman, 
 Dragoș-Viorel MOROȘANU                              Gheorghe CARNARIU 
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   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,       E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinetul Primarului 

Nr. 15310 din  08.08.2019 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor săli 

de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman 

către Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman 
 
 

Prin cererea nr. 566 din 28.03.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 6691 din 02.04.2019, Liceul Teologic Romano-Catolic ,,Sf. 
Francisc de Assisi” Roman, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 268/B, solicită 

darea în administrare a 4 săli de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic 
,,Miron Costin” Roman situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 268,  precum și dreptul 

de utilizare a spațiilor de folosință comună, începând cu anul școlar 2019-2020,  
motivat fiind de faptul că aceste spații sunt necesare desfășurării activităților 

didactice cu elevii calificării educator-învățător de la profilul pedagogic (filieră 

vocațională), autorizată să funcționeze provizoriu potrivit O.M.E.C.S. nr. 5175 
din 10.09.2015, iar caracterul monahal al calificării teologie romano-catolică din 

cadrul profilului teologic împiedică desfășurarea activităților în comun. 
În urma discuțiilor dintre conducerea Liceului Teologic Romano – Catolic 

,,Sf. Francisc de Assisi” Roman, conducerea Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” 

Roman și Direcția Economică a Municipiului Roman, cu privire la defalcarea 
cheltuielilor lunare cu utilitățile, aferente celor 4 săli de clasă situate în corpul B 

din str. Ștefan cel Mare nr. 268, s-a ajuns la următoarea propunere: 
Liceul Teologic Romano–Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman va 

suporta cheltuielile lunare cu utilitățile după cum urmează: 
- procentual, raportat la numărul de elevi, pentru serviciile de apă, canal și 

gunoi,  
- procentual, raportat la suprafața utilă, pentru consumul de energie 

electrică, încălzire și gaz metan. 
Luând în considerare cererea formulată de Liceul Teologic Romano–

Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman, propun domnilor consilieri să aprobe 
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darea în administrare către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,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, precum și dreptul de utilizare a 

spațiilor de folosință comună, începând cu anul școlar 2019-2020, în baza unui 
protocol de predare – primire ce se va încheia între cele două unități de 

învățământ, în trei exemplare, din care unul va fi depus la Primăria municipiului 

Roman. 
 
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 
 
 
 

Iniţiator 
Primarul municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1           www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,       E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent:Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 

Nr. 15401 din 09.08.2019 
 
 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor săli 

de clasă situate în corpul A al Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman 

către Liceul Teologic Romano – Catolic ,,Sf. Francisc de Assisi” Roman 
 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Lucian Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea dării în folosință gratuită a unor săli de clasă situate în corpul A al 
Colegiului Tehnic ,,Miron Costin” Roman, situat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 

268, începând cu anul școlar 2019-2020, în vederea desfășurării activităților 

didactice cu elevii calificării educator-învățător de la profilul pedagogic (filieră 

vocațională), se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 112, 
alin. (2) din Legea nr. 1/05.01.2011 – Legea educației naționale și ale art. 108, 
alin (1), lit. „a”, art. 129, alin. (2), lit. „a”, alin. (6), lit. „a” şi alin. (7), lit. „a”, 

precum şi art. 139 şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 
 
De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 

Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T 

Mihai BÎRJOVANU 
 


