RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 30.03.2017
Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 4940 din 21.03.2017 înaintată de
către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate comun nr. 4941 din 21.03.2017 întocmit de către Biroul
Juridic-Contencios;
Văzând avizul nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei pentru administrație
publică locală, sport și turism, avizul nr. ___ din 30.03.2017 al Comisiei juridice
precum şi avizul pentru legalitate nr. ________ din 30.03.2017 al Secretarului
municipiului Roman;
Luând în considerare adresa „Episcop Melchisedec” înregistrată la
Primăria municipiului Roman sub nr. nr. 4799/17.03.2017;
Având în vedere prevederile prevederile art. 36 alin. 2 lit. „ „b”, art. 36
alin. 6 lit. „a”pct. 9;
În temeiul art. 45 alin. 1 lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Arhiepiscopia
Romanului și Bacăului și fundația „Episcop Melchisedec”, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. __ din 30.03.2017

Arhiepiscopia Romanului
si Bacăului

Fundaţia

Municipiului Roman

” Episcop Melchisedec”

Acord de parteneriat
Art. 1 Părţile:
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1. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, reprezentată prin Noi, IPS Ioachim,
Arhiepiscop, cu sediul în Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, jud. Neamţ;
2. Fundaţia ’’Episcop Melchisedec”, reprezentată prin Dl. Aurelian C-tin Alexa
- Director, cu sediul în Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, jud. Neamţ, şi
3. Municipiul Roman, reprezentat prin Dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primar, cu
sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, jud. Neamţ
Art. 2 Obiectul:
Obiectul acordului de parteneriat constă în implementarea campaniei"Preţuieşte
viaţa, preţuieşte natura!” In cadrul acestui parteneriat, se doreşte plantarea unui
număr de 5000 puieţi molid pe raza Municipiului Roman.
Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului:
 Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, sectorul silvic, în colaborare
cu Direcţia Silvică Bacău, va susține partenerii în obţinerea, ca
sponsorizare, a 5000 de puieţi, precum şi în mediatizarea acestei
acţiuni.
 Fundaţia ”Episcop Melchisedec” se va întâlni cu liceeni, prin
Consiliul elevilor, pentru a promova acest proiect, va achiziţiona 400
tricouri pe care vor imprima stema Arhiepiscopiei, a Fundaţiei şi a
Primăriei municipiului Roman

 Municipiul Roman va identifica locurile în care urmează să să fie
plantați arborii i pe domeniul public şi/sau al unor instituţii private.
Art. 4 Durata acordului de parteneriat:
Campania se va desfăşura în perioada 06 - 08 aprilie 2017.
Art. 5 Drepturile şi obligaţiile partenerilor:
Prin semnarea acordului de parteneriat părţile se vor consulta şi îşi vor acorda
tot sprijinul, funcţie de aparatul logistic de care dispune, în vederea sprijinirii şi
finalizării acestei campanii la nivelul Municipiului Roman.
De asemenea, părţile semnatare vor mediatiza campania ”Preţuieşte viaţa,
preţuieşte natura! ” prin propriile mijloace de comunicare media.

Art. 6 Proprietatea:
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a primit ca şi sponsorizare 5000 puieţi
de molid prin Direcţia Silvică Bacău, oferiţi de către Ministerul Apelor şi Pădurilor.
După finalizarea campaniei toţi arborii plantaţi pe domeniul public sau privat
devin proprietatea Municipiului Roman.
Art. 7 Dispoziţii finale:
Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este
convenită de toate părţile.
Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română,
câte unul pentru fiecare parte.
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului
IOACHIM

Municipiul Roman,
Primar,
Lucian-Ovidiu MICU

Fundaţia ”Episcop Melchisedec
Aurelian C-tin. ALEXA

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: Cabinet Primar
Nr. 4940 din 21.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat

Conștientizarea rolului major pe care societatea ar trebui să îl aibă în protecţia
şi conservarea mediului prin plantarea de arbori şi orice fel de alte plante, precum și
educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului prin implicarea ei activă în
aceste acţiuni constituie premizele dezvoltării durabile a unui mediu înconjurător
curat și sănătos.
În perioada 06.04.2017-08.04.2017, Fundația „Episcop Melchisedec”
derulează campania „Prețuiește viața, prețuiește natura!”, ce are drept scop implicarea
tinerilor în plantarea a 5000 puieți de molid pe raza municipiului Roman. Prin adresa
nr. 4799/17.03.2017, Fundația a solicitat sprijinul administrației publice locale pentru
derularea acestei campanii, având în vedere scopul educativ și eco-civic al acesteia în
vederea întreținerii și protejării mediului înconjurător.
În aceste condiții, propun participarea Municipiului Roman la campania inițiată
și derulată de Fundația „Episcop Melchisedec” și încheierea unui acord de parteneriat
între unitatea administrativ teritorială, Fundația „Episcop Melchisedec” și
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, conform anexei la prezentul proiect.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin
vot.
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: BIROUL JURIDIC-CONTENCIOS
Nr. 4941 din 21.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de Primarul
municipiului Roman-Lucian Ovidiu Micu, am constatat că acestea îndeplinesc
condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
Conștientizarea rolului major pe care societatea ar trebui să îl aibă în protecţia
şi conservarea mediului prin plantarea de arbori şi orice fel de alte plante, precum și
educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului prin implicarea ei activă în
aceste acţiuni constituie premizele dezvoltării durabile a unui mediu înconjurător
curat și sănătos.
În perioada 06.04.2017-08.04.2017, Fundația „Episcop Melchisedec”
derulează campania „Prețuiește viața, prețuiește natura!”, ce are drept scop implicarea
tinerilor în plantarea a 5000 puieți de molid pe raza municipiului Roman. Prin adresa
nr. 4799/17.03.2017, Fundația a solicitat sprijinul administrației publice locale pentru
derularea acestei campanii, având în vedere scopul educativ și eco-civic al acesteia în
vederea întreținerii și protejării mediului înconjurător.
În aceste condiții, propun participarea Municipiului Roman la campania inițiată
și derulată de Fundația „Episcop Melchisedec” și încheierea unui acord de parteneriat
între unitatea administrativ teritorială, Fundația „Episcop Melchisedec” și
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, conform anexei la prezentul proiect.
Din punct de vedere al legalității, proiectul întrunește 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.
Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin
vot.
Șef Biroul Juridic-Contencios,
Corina-Ionela POPA

