
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 26.09.2019 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 

  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 17404 din 13.09.2019 iniţiat de 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 17462 din 16.09.2019 întocmit de către Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul favorabil nr ___ din __.09.2019 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din __.09.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din __.09.2019 
dat de către Secretarul general al municipiului Roman. 

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 - 
Legea educaţiei naţionale, aşa cum a fost 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, coroborat cu art. 4, alin. 1, 
lit. b și lit. c 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 cu prevederile art. 129, 
alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, 

din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se modifică H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 privind desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de 

învăţământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta 

hotărâre, după cum urmează: 
 



 

- se desemnează domnul consilier local _______________ ca reprezentant 
al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al 
Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman; 

- se desemnează domnul consilier local ___________________ ca 
reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de 
administraţie al Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman; 

- se desemnează domnul consilier local _______________________ ca 
reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de 
administraţie al Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman; 

- se desemnează domnul consilier local ______________________ ca 
reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de 
administraţie al Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman; 

- se desemnează domnul consilier local ____________________ ca 
reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de 
administraţie al Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman. 

 
Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 
 
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 
                Consilier,                                Secretar general al Municipiului Roman, 
       Eugen PATRAȘCU                                       Gheorghe CARNARIU 
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                                                                                                                                     Anexă la H.C.L. nr. ___ din 26.09.2019 
 

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA 
REPREZENTANT CONSILIU LOCAL 

ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

1.  Liceul Tehnologic „Vasile Sav” B-dul Republicii, nr. 46 
Constantin GHICA 

Iulia HAVRICI TOMŞA 
__________________ 

2.  Colegiul Tehnic „Petru Poni” 
B-dul Republicii, 

nr. 1 - 3 

Miluță SCUTARU 
George Alexandru BĂLAN 
____________________ 

3.  Colegiul Tehnic „Danubiana” Str. Prof. Dumitru Mărtinaş, nr. 3 
Ilie BOLOCA 

Mircea BELOIU 
_____________________ 

4.  Colegiul Tehnic „Miron Costin” Str. Ştefan cel Mare, nr. 268 
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ 

Constantin GHICA  
_________________ 

5.  Liceul cu Program Sportiv Str. Tineretului, nr. 24 
Dragoș Viorel MOROȘANU 
Nicolae Bogdan CURCUDEL 
Daniel Laurențiu VASILIU 

6.  Colegiul Naţional „Roman Vodă” Str. Mihai Eminescu, nr. 4 
Leonard ACHIRILOAEI 

Dragoș Viorel MOROȘANU 
Ilie BOLOCA 

7.  
Liceul Teologic  

„Episcop Melchisedec”  
Str. Alexandru cel Bun,  

nr. 2 
Radu Cătălin CURPĂN 

Lăcrămioara Dana PĂIUȘ 
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8.  Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul 
 Francisc de Assisi” 

Str. Ştefan cel Mare, nr. 268 B Petru FARCAŞI 
Iacob Ștefan GRAȚIAN 

9.  Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”  Str. Bogdan Dragoş, nr. 91 
Daniela Gabriela SUMAN 

_______________ 

10.  Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Str. C. A. Rosetti, nr. 8 
Leonard ACHIRILOAEI 

Dragoș Viorel MOROȘANU 
Iulia HAVRICI TOMŞA 

11.  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Str. Mihai Eminescu, nr. 27 
George Alexandru BĂLAN  
Lăcrămioara Dana PĂIUȘ 
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ 

12.  Şcoala Gimnazială „Alexandru 
 Ioan Cuza” 

Str. Cuza Vodă, nr. 22 
Daniela Gabriela SUMAN  

Daniel Laurențiu VASILIU 
Mircea BELOIU 

13.  Şcoala Gimnazială „Calistrat Hogaş” Str. Mihai Viteazu, 
nr. 15 

Nicolae Bogdan CURCUDEL 
 George Alexandru BĂLAN 

14.  Şcoala Postliceală Sanitară „Moldova” B-dul Republicii, nr. 1 - 3 Leonard ACHIRILOAEI 

15.  
Şcoala Postliceală Sanitară „Preuniversitaria 

Roman Muşat” Str. Tineretului, bl. 13, ap. 2 Lăcrămioara Dana PĂIUȘ 

16.  Clubul Copiilor Roman  Str. Victor Hugo, nr. 9 Andrei FRON 

17.  Grădiniţa „Anton Durcovici” str. Ștefan cel Mare, nr. 228 Andrei FRON 

 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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: CABINET PRIMAR  
Nr. 17404 din 13.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 
 
  
 Prin adresa nr. 1697 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17349 din 12.09.2019, Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, 
reprezentat legal de dl. Director Lezeu Alexandru, solicită desemnarea unui al 

treilea reprezentant al Consiliului Local Roman pentru Consiliul de 
administrație al unității de învățământ, în conformitate cu art. 96 din Legea nr. 
1/2011 - Legea educației naționale, actualizată, aşa cum a fost 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, (M 23, 
alin. c), iar în cadrul ședinței Consiliului de administrație de la nivelul I.S.J. 

Neamț din data de 05.07.2019, Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman i s-a 
stabilit un număr de 13 membri în Consiliul de administrație al unității de 

învățământ, conform adresei I.S.J. Neamț nr. 7423/11.07.2019. 
 Prin adresa nr. 7172 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17343 din 12.09.2019, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, 
reprezentat legal de dna. Director Dascălu Mariana Gabriela, solicită 

desemnarea unui al treilea reprezentant al Consiliului Local Roman pentru 
Consiliul de administrație al unității de învățământ, în conformitate cu art. 96 
din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, actualizată, aşa cum a fost 

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, (M 23, alin. c), iar în cadrul ședinței Consiliului de administrație de 

la nivelul I.S.J. Neamț din data de 05.07.2019, Colegiului Tehnic „Petru Poni” 



 
Roman i s-a stabilit un număr de 13 membri în Consiliul de administrație al 

unității de învățământ, conform adresei I.S.J. Neamț nr. 7423/11.07.2019. 
 Prin adresa nr. 4355 din 13.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17393 din 13.09.2019, Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, 

reprezentat legal de dl. Director Vacaru Leonard, solicită desemnarea unui al 

treilea reprezentant al Consiliului Local Roman pentru Consiliul de 
administrație al unității de învățământ, în conformitate cu art. 96 din Legea nr. 
1/2011 - Legea educației naționale, actualizată, aşa cum a fost 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, (M 23, 
alin. c), iar în cadrul ședinței Consiliului de administrație de la nivelul I.S.J. 

Neamț din data de 05.07.2019, Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman i s-a 
stabilit un număr de 13 membri în Consiliul de administrație al unității de 

învățământ, conform adresei I.S.J. Neamț nr. 7423/11.07.2019. 
 Prin adresa nr. 5351 din 12.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17333 din 12.09.2019, Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman, 

reprezentat legal de dna. Director Zăloagă Ana-Maria, solicită desemnarea unui 

al treilea reprezentant al Consiliului Local Roman pentru Consiliul de 
administrație al unității de învățământ, în conformitate cu art. 96 din Legea nr. 

1/2011 - Legea educației naționale, actualizată, aşa cum a fost 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, (M 23, 
alin. c), iar în cadrul ședinței Consiliului de administrație de la nivelul I.S.J. 

Neamț din data de 05.07.2019, Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman i s-a 
stabilit un număr de 13 membri în Consiliul de administrație al unității de 

învățământ, conform adresei I.S.J. Neamț nr. 7423/11.07.2019. 
 Prin adresa nr. 1875 din 05.09.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 16848 din 06.09.2019, Școala de Artă „Sergiu Celibidache” 

Roman, reprezentată legal de dna. Director Maria Campău, solicită desemnarea 
unui al doilea reprezentant al Consiliului Local Roman pentru Consiliul de 
administrație al unității de învățământ, motivat de faptul că în ședința 
Consiliului de administrație de la nivelul I.S.J. Neamț din data de 05.07.2019, 

Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman i s-a stabilit un număr de 9 membri 
în Consiliul de administrație al școlii, conform adresei I.S.J. Neamț nr. 
7423/11.07.2019. 

Având în vedere faptul că la art. 4, alin. 1, lit. (c) din Anexa la Ordinul 
M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, se precizează că: „în cazul în care consiliul de administraţie este 

format din 13 membri, dintre aceştia 6 sunt cadre didactice; primarul sau un 

reprezentant al primarului; 3 reprezentanţi ai consiliului local şi 3 

reprezentanţi ai părinţilor.”, iar în prezent, sunt desemnați numai câte doi 
reprezentanți al Consiliului local în Consiliile de administraţie ale Liceului 

Tehnologic „Vasile Sav” Roman, Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman, 
Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman, Colegiului Tehnic „Miron Costin” 

Roman, propun domnilor consilieri completarea Consiliilor de administraţie ale 

unităților de învățământ, prin desemnarea unui al treilea reprezentant al 
Consiliului local al Municipiului Roman, după cum urmează: 



 
- domnul consilier local  ___________ ca reprezentant al Consiliului local 

al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic 

„Vasile Sav” Roman, 
- domnul consilier local  ___________ ca reprezentant al Consiliului local 

al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic „Petru 

Poni” Roman, 
- domnul consilier local  ______________  ca reprezentant al Consiliului 

local al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic 

„Danubiana” Roman, 
- domnul consilier local  ___________ ca reprezentant al Consiliului local 

al Municipiului Roman în Consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic 

„Miron Costin” Roman, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre. 
 Având în vedere faptul că la art. 4, alin. 1, lit. (b) din Anexa la Ordinul 
M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, se precizează că: „în cazul în care consiliul de administraţie este 

format din 9 membri, dintre aceştia 4 sunt cadre didactice; primarul sau un 
reprezentant al primarului; 2 reprezentanţi ai consiliului local şi 2 

reprezentanţi ai părinţilor”, iar în prezent, în Consiliul de administraţie al Școlii 

de Artă „Sergiu Celibidache” Roman este desemnat numai un singur 
reprezentant al Consiliului local, propun domnilor consilieri completarea 
Consiliului de administraţie al Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman, prin 
desemnarea unui al doilea reprezentant al Consiliului local al Municipiului 
Roman, în persoana domnului consilier local  ______________, conform anexei 
care face parte integrantă din hotărâre. 
 
 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. 
 
 

                                                       Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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. 17462 din 16.09.2019 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 185 din 22.08.2019 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman 
 

 
 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune 
modificarea H.C.L.  nr. 185 din 22.08.2019 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ din 

Municipiul Roman, se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile 
art. 96 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, aşa cum a fost 

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, coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. (b) și lit. (c) 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 cu prevederile art. 129 alin. (2), lit. „a”, ale 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 IT, 

Mihai BÎRJOVANU 
 

 


