
 

  R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L   L O C A L 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 32812 din 11.05.2022 

 
privind modificarea unor hotărâri 

(H.C.L. nr. 222, 223 și 236/2020) 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 32813 din 11.05.2022 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 32926 din 11.05.2022 întocmit de către Biroul Administrație 

Publică și Relația cu Consiliul Local; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ______ din __.05.2022 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.05.2022  
al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul 

favorabil nr. ___ din __.05.2022 al Comisiei juridice; 
Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea 

educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 

49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării 

științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 
din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului 

M.E.C.S. nr. 4624/2015, 
 În temeiul art. 124 – 127, ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, ale 

art. 139, alin. 3, lit. „i”, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. 

nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică Comisia de numărare a voturilor pe perioada 

mandatului consiliului local, comisie numită prin art. 1 al H.C.L. nr. 222 din 
19.11.2020 în sensul că în locul doamnei Alexandra-Andreea Broască se 
desemnează domnul Eugen Patrașcu, ceilalti membri rămân neschimbați 

conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

 
Art. 2. Se modifică Comisia pentru administrație publică locală, sport 

și turism, comisie numită prin paragraful 3 al punctului 2 din anexa la H.C.L. 
nr. 223 din 19.11.2020, cu modificările ulterioare, în sensul că în locul doamnei 
Alexandra-Andreea Broască se desemnează domnul Eugen Patrașcu, ceilalti 
membri rămân neschimbați, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă modificarea punctelor 4 și 12 din anexa nr. 1 la H.C.L. 
nr. 236 din 26.11.2020, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că în 

locul doamnei Alexandra-Andreea Broască se desemnează domnul Eugen 

Patrașcu, ceilalti membri rămân neschimbați, conform anexei nr. 3 - parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor 
interesate.         

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție __ Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __ Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 
  

 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 12.05.2022 
                                                                                                                               

❖ Comisia de numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului local: 
- dnul Ștefan-Ionuț GÂRBEA; 
- dnul Eugen PATRAȘCU; 
- dnul Ionuț CORBU. 

 
 

 Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 12.05.2022 
 
❖ Comisia pentru administraţie publică locală, sport şi turism - 5 membri 

- Adrian-Alin TĂNASE; 
- Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI; 
- Ștefan-Ionuț GÂRBEA;  
- Eugen PATRAȘCU; 
- Teodora BACIU. 

 
 

 Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 12.05.2022 
 

 

 

Nr. 
crt. 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ADRESA REPREZENTANȚI CONSILIUI LOCAL ÎN 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

4. Colegiul Tehnic „Miron Costin” Str. Ștefan cel Mare, nr. 268 
1. Constantin Ghica     
2. Eugen Patrașcu 
3. Alin Buzdugan 

12. Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Str. Cuza Vodă, nr. 22 
1. Roxana-Dumitrița Lohan 
2. Eugen Patrașcu 
3. Alin Buzdugan 



 

                       

   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. 32813 din 11.05.2022 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri 
(H.C.L. nr. 222, 223 și 236/2020) 

 
 

Prin articolul 1 al H.C.L. nr. 222 din 19.11.2020 s-a aprobat componența 

Comisiei de numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului local. 
Luând în considerare faptul că doamna Alexandra-Andreea Broască și-a înaintat 
demisia din funcția de consilier local și implicit din cea de membru al acestei 
comisii, mandatul acestuia încetând înainte de termen, conform H.C.L. nr. 
41/02.03.2022, pentru buna funcționare a acestei comisii se impune desemnarea 
unui alt consilier ca membru al acestei comisii. 

Având în vedere faptul că domnul Eugen Patrașcu al cărui mandat a fost 
validat prin încheierea nr. 125/23.03.2022, a depus jurământul potrivit art. 117, 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 în ședința ordinară a Consiliului local al 
municipiului Roman din 28 aprilie 2022, propunem desemnarea acestuia ca 
membru al comisiei de numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului 
local. 

 
Prin H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 s-a aprobat componența comisiilor de 

specialitate pe principalele domenii de activitate. Luând în considerare faptul că 

doamna Alexandra-Andreea Broască și-a înaintat demisia din funcția de 

consilier local și implicit din cea de membru al acestei comisii, mandatul 
acestuia încetând înainte de termen, conform H.C.L. nr. 41/02.03.2022, pentru 
buna funcționare a acestei comisii se impune desemnarea unui alt consilier ca 
membru al acestei comisii. 

Având în vedere faptul că domnul Eugen Patrașcu al cărui mandat a fost 
validat prin încheierea nr. 125/23.03.2022, a depus jurământul potrivit art. 117, 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 în ședința ordinară a Consiliului local al 
municipiului Roman din 28 aprilie 2022, propunem desemnarea acestuia ca 
membru al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism. 

 



 
Potrivit art. 96, alin. (2) 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) 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 consiliul de administraţie - ca organ de conducere al 
unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, este constituit 
din 7, 9 sau 13 membri, astfel: 

a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând 
de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea 
componenţă: 3 cadre didactice (inclusiv directorul), 2 reprezentanţi ai părinţilor, 
primarul sau un reprezentant al primarului şi un reprezentant al consiliului 
local; 

b) 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; 

c) 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.  

În temeiul celor de mai sus, precum și a prevederilor Ordinelor M.E.C.S. 
nr. 4621/2015 și nr. 4624/2015, pentru buna funcţionare a unităţilor de 

învăţământ din Municipiul Roman, Consiliului Local al municipiului Roman 
prin H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 și-a desemnat reprezentanţi în Consiliile de 
Administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman. 

Cum doamnei Alexandra-Andreea Broască i-a încetat mandatul de 
consilier înainte de termen prin demisie și implicit cel de reprezentant al 

Consiliului local al municipiului Roman în Consiliul de Administrație al 
Colegiului Tehnic „Miron Costin”, precum și al Şcolii Gimnaziale „Alexandru 
Ioan Cuza” se impune modificarea punctelor 2 și 12 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 
236 din 26.11.2020, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, respectiv 
desemnarea domnului Eugen Patrașcu ca reprezentant al Consiliului local al 
municipiului Roman în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ 
menționate mai sus.  

 
Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către 

Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra 

proiectului de hotărâre. 
 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

 

                       

   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: Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local 
Nr.  32926 din 11.05.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri 
(H.C.L. nr. 222, 223 și 236/2020) 

 

 Examinând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintate de către Primarul 
Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei prin care se propune modificarea articolului 
1 din H.C.L. nr. 222 din 19.11.2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor pe 
perioada mandatului consiliului local, modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 
privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate și a anexei nr. 1 
la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în 
Consiliile de Administrație ale unităților unităţilor de învăţământ din Municipiul Roman, în 
sensul desemnării domnului consilier Eugen Patrașcu ca: 

- membru al Comisiei de numărare a voturilor pe perioada mandatului consiliului local; 
- membru al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism; 
- reprezentant al Consiliului local al municipiului Roman în Consiliul de Administrație 

al Colegiului Tehnic „Miron Costin”, 
- reprezentant al Consiliului local al municipiului Roman în Consiliul de Administrație 

al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, 
se constată că acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 124-127 din O.U.G. nr 

57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 96, alin. (2) 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) 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, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului 
M.E.C.S. nr. 4624/2015, precum și cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (7), lit. 
„a”, ale art. 139, ale art. 140 și ale 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. 

 
Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local 

Adrian Mărgărit BURLACU 


