ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.03.2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 5108 din 22.03.2017 iniţiată de către
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 5109 din 22.03.2017 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.03.2017 dat de Secretarul
municipiului Roman.
În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.
4634/25.09.2014, a art. 57, alin. 1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în
baza OMEN 5577/2011, a prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”,
alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 25.138 lei în vederea
desfășurării în bune condiții a activității Centrului Județean de Excelență Neamț –
zona Roman, pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie din anul școlar 20162017, conform Acordului de asociere – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea unui sprijin financiar din bugetul local, în sumă de
2.000 lei, Societății Culturale „Roman Mușat” din Roman pentru publicarea
volumului Studia Romanensia XV.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Asociației
Clubul Sportiv Öz-Er Golden Roman în vederea organizării „Cupei Primăverii”
la Minifotbal la Roman, în perioada 8 – 9 aprilie 2017.
Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Asociației
Veteranilor de Război – subfiliala Roman necesară pentru organizarea și
desfășurarea în bune condiții a manifestărilor dedicate ,,Zilei Naţionale a
Veteranilor de Război” - 29 aprilie 2017.
Art. 5. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate și va aloca suma aprobată prin ordonatorul principal Municipiul Piatra
Neamț, conform Acordului de Asociere care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. __ din 30.03.2017

MUNICIPIUL ROMAN
ACORD DE ASOCIERE
I. PĂRȚILE ASOCIERII
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț,
reprezentat prin dl. Lucian Ovidiu Micu, primar
și
1.2 Centrul Județean de Excelență Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr. 4, reprezentat prin dna. Liliana Georgescu, director, ordonator terțiar al Municipiului
Piatra Neamț.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie sprijinirea finanțării activității Centrului Județean de
Excelență Neamț pentru selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță la
diferite discipline din municipiul Roman.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce
efecte până la data de 30.04.2017.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 21.538 lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, pentru
lunile decembrie, ianuarie și februarie din anul școlar 2016-2017, prin Municipiul Piatra
Neamț și Centrul Județean de Excelență Neamț.
4.2. Obligațiile Centrului Județean de Excelență Neamț:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru acoperirea în mod exclusiv a
cheltuielilor de personal în vederea susținerii activității de selecție, pregătire și stimulare
a elevilor capabili de performanță la diferite discipline din municipiul Roman.
b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
c. să prezinte în copie „conform cu originalul” la Direcția Economică a municipiului
Roman, până la data de 30.04.2017, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost
decontate la alt finanțator, documente justificative privind modul de cheltuire a sumelor,
în forma și structura solicitată de aceasta, în caz contrar urmând a restitui suma primită.
d. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al
Municipiului Roman verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de Consiliul Local
al municipiului Roman;

V. ÎNCETAREA ASOCIERII
Asocierea încetează în următoarele situații:
a. expirarea duratei de asociere
b. hotărârea comună a membrilor asociați;
c. hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 30 de zile;
e. alte cauze prevăzute de lege.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute
întocmai și întru totul cu bună credință.
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui acord.
6.3. Centrul Județean de Excelență Neamț își va asuma întreaga responsabilitate cu privire
la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse
terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.
6.4. Centrul Județean de Excelență Neamț își va asuma integral răspunderea pentru
prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municipiului Roman, terților,
organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot parcursul
derulării acordului.
6.5. Centrul Județean de Excelență Neamț răspunde pentru veridicitatea, realitatea,
legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al
municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.
VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului
acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de drept
comun competente.
VIII. CLAUZE FINALE
8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați.
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare membru asociat.
Municipiul Roman

Primar,
Lucian-Ovidiu MICU

Centrul Județean de Excelență Neamț

Director,
Liliana GEORGESCU

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. 5108 din 22.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 4977/21.03.2017,
Centrul Județean de Excelență Neamț, reprezentat prin dna. Director Liliana Georgescu,
ordonator terțiar al Municipiului Piatra Neamț, solicită sprijin financiar pentru
desfășurarea în bune condiții a activității Centrului Județean de Excelență Neamț - zona
Roman în vederea asigurării performanței școlare și succesului social, având drept criterii
următoarele: selecția, pregătirea și stimularea elevilor capabili de performanță la diferite
discipline, programe educaționale de instruire diferențiată, dezvoltarea capacităților
individuale, a inteligențelor multiple și promovarea inovației prin inițierea și derularea
proiectelor europene.
În anul şcolar 2016-2017, în municipiul Roman, activităţile grupelor se desfăşoară
la şcolile gazdă: Colegiul Național „Roman Vodă” și Liceul Tehnologic „Vasile Sav”,
Centrul Județean de Excelență Neamț organizând cursuri la: matematică, fizică,
informatică, TIC, limba română, limba engleză, limba franceză, chimie, istorie,
geografie, dicipline socio-umane, electronică-automatizări.
Au fost constituite în total 65 grupe de excelență, din care: 39 de grupe finanţate de
Centrul Județean de Excelență Neamț - 844 elevi admişi din 915 înscrişi și 26 grupe
finanţate de Fundaţia eMAG - 549 elevi admişi din cei 607 înscrişi.
Din numărul total de grupe, 12 grupe sunt în municipiul Roman, după cum
urmează: 4 grupe matematică (clasa a V-a, aVI-a, a VII-a, a VIII-a), o grupă matematică
tehnic liceu, 3 grupe fizică (cl. a VI-a, cl. a VII-a, cl. a IX-a), 1 grupă informatică, 1
grupă limba română, 1 grupă electronică-automatizări, 1 grupă chimie tehnic liceu.
În anul şcolar 2016-2017, activităţile Centrului Județean de Excelență Neamț din
cele 2 unităţi şcolare menţionate mai sus sunt realizate timp de 25 de săptămâni de către
28 de cadre didactice din zona Roman.
Centrul Județean de Excelență Neamț are personalitate juridică în baza art. 57, alin.
1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, în baza OMEN 5577/2011 și a adresei
ISJ Neamț nr. 8872/25.09.2014.
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Având în vedere că în lunile decembrie, ianuarie și februarie din anul școlar 20162017, veniturile necesare pentru activitatea Centrului de Excelență Neamț - zona Roman
se ridică la valoarea de 25.138 lei, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a
sumei de 25.138 lei.
*
Societatea Culturală „Roman-Mușat” din Roman solicită prin cererea nr. 6 din
02.02.2017 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 1865 din 03.02.2017,
un sprijin financiar de 6.000 lei pentru publicarea lucrărilor sesiunii de comunicări din
data de 30.03.2017, cu teme exclusive din istoria orașului nostru, la împlinirea a 625 de
ani de la prima atestare documentară a urbei mușatine.
Întrucât în ultimii 21 de ani a devenit o tradiție ca lucrările prezentate să fie apoi
publicate într-un volum cu titlul Studia Romanensia XV, document deosebit pentru
istoria urbei noastre mușatine care contribuie la completarea istoriei locale și păstrarea
vie a conștiinței noastre multiseculare pe aceste locuri, propun domnilor consilieri să
aprobe un sprijin financiar în sumă de 2.000 lei pentru publicarea acestei lucrări.
*
Asociația Clubul Sportiv Öz-Er Golden Roman solicită prin cererea nr. 1 din
17.03.2017 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 4977 din 21.03.2017,
un sprijin financiar de 3.000 lei pentru organizarea „Cupei Primăverii” la Minifotbal la
Roman, în perioada 8 – 9 aprilie 2017.
Având în vedere că în Roman au fost organizate, sub egida Federației de
Minifotbal din România, competiții de minifotbal foarte importante care au adus
municipiul nostru în elita minifotbalului românesc, și în acest an, Cupa Primăverii la
Minifotbal va reuni echipe de valoare din zona Moldovei și nu numai, din: Roman, Piatra
Neamț, Iași, Botoșani, Suceava, Bacău, Vaslui, Vrancea, București.
Datorită participării unui număr de 16 echipe la prima ediție a acestui eveniment
sportiv, pentru buna desfășurare a manifestării sunt necesare cheltuieli pentru cazarea
oficialilor FMR, arbitrilor și observatorilor, pentru imprimarea de afișe, diplome și
confecționarea de ecusoane și tricouri personalizate cu simbolurile municipiului Roman,
pentru premiere, precum și pentru asigurarea a două terenuri de minifotbal (CNRV și
LPS) și asistenței medicale la fața locului.
Față de solicitările de mai sus vă rog, domnilor consilieri, să aprobați alocarea din
bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru organizarea în bune condiții a „Cupei
Primăverii” la Minifotbal la Roman, în perioada 8–9 aprilie 2017.
*
Prin cererea înregistrată cu nr. 3020/20.02.2017, Asociația Veteranilor de Război
– subfiliala Roman, reprezentată de domnul Bârjoveanu Gheorghe - Președinte
A.N.V.R. Neamț - subfiliala Roman solicită un sprijin financiar pentru desfășurarea
ceremonialului militar-religios, festivităților şi organizarea unei mese festive cu prilejul
Zilei Naționale a Veteranilor de Război din data de 29 aprilie 2017, la care sunt
invitaţi să participe reprezentanţi ai veteranilor de război, oficialităţi ale administraţiei
publice locale şi judeţene şi alte instituţii.
Analizând cererea de mai sus, supun spre aprobare domnilor consilieri propunerea
de alocare a sumei de 2.000 de lei din bugetul local pentru desfășurarea în bune condiții a
acestei manifestări.
2

Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.
Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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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: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Nr. 5109 din 22.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin care se
propune alocarea din bugetul local a respectivei sume, se constată că aceasta
a fost alocată cu respectarea prevederilor articolului 36, alin. 2, lit. „b” şi
alin. 4, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,
a Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4634/25.09.2014, precum şi
cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale.
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 și Mass Media,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

