ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 30.03.2017
privind aprobarea organizării FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și încheierea unui Acord de
colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN ;
Examinând expunerea de motive nr. 5333 din 24.03.2017 iniţiată de către dl.
Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate
nr. 5334 din 24.03.2017 întocmit de către Biroul Organizare Evenimente Speciale și
Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.03.2017 al Comisiei pentru 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 art. 36, alin.(2), lit. „c” şi „e”, alin. (7), lit. „a”, 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
organizarea FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, în Piața
Roman-Vodă, în colaborare cu C.S.M. Roman.
Art. 2. Se aprobă taxa de participare în cuantum de 500 lei pentru pavilion din
poliester pe structura metalică şi 800lei pentru căsuţă din lemn.
Art. 3. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv
Municipal Roman pentru realizarea FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, în Piața
Roman-Vodă, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare
cheltuielilor cuprinse în Acordul sus-menţionat.
Art. 5. Primarul Municipiului Roman, prin Direcţia Economică și Biroul Organizare
Evenimente Speciale și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. ___ din 30.03.2017

ACORD DE COLABORARE
încheiat astăzi ___________2017
I. PĂRŢILE
1.1. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman Vodă nr. 1,
judeţul Neamț, cod fiscal 2613583, tel. 0233-741.651; fax 0233-741.604, adresa email: cts@primariaroman.ro reprezentat prin dl. Primar Lucian Ovidiu Micu, în
calitate de organizator al evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie
2017, în Piața Roman-Vodă, denumit în continuare COLABORATOR PRIM
şi
1.2. CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, cu sediul în Municipiul Roman,
Piaţa Roman-Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, Judeţul Neamţ, cod fiscal: 35364691,
telefon/fax: 0233.734.367, adresa e-mail csmroman@primariaroman.ro reprezentat
prin dl. Director Maricel Benchea, denumit în continuare COLABORATOR
SECUND.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
2.1. Prin prezentul acord, COLABORATORUL SECUND se obligă să realizeze în
cadrul FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, respectiv joi 07 aprilie
2017 ora 06:00 până vineri 14 aprilie 2017 ora 24:00 (inclusiv) un târg
tradiţional, în Piața Roman-Vodă, pusă la dispoziţie de COLABORATORUL
PRIM.
2.2. COLABORATORUL PRIM se obligă să pună la dispoziţia
COLABORATORULUI SECUND locaţia din Piaţa Roman-Vodă, situată între
aleile de acces dinspre Bulevardul Roman Muşat către clădirile Primăriei
Municipiului Roman respectiv Colegiul Naţional Roman Vodă, în vederea
desfăşurarii evenimentului din cadrul FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie
2017
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o durată de 10 zile, necesare
promovării şi desfăşurării evenimentului (acordul se va semna înaintea începerii
evenimentului).
3.2. Părţile înţeleg că, pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE
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PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, COLABORATORUL SECUND va
folosi, timp de 10 zile (începând cu joi 06 aprilie de la ora 08:00 până sâmbătă 15
aprilie, ora 00.00), locaţia pusă la dispoziţie pentru montarea/demontarea
echipamentului tehnic şi a întregii logistici şi pentru realizarea evenimentului
propriu-zis.
3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 8 zile: vineri 07 aprilie, sâmbătă 08
aprilie, duminică 09 aprilie, luni 10 aprilie, marţi 11 aprilie, miercuri 12
aprilie, joi 13 aprilie, vineri 14 aprilie 2017.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile COLABORATORULUI SECUND
a) COLABORATORUL SECUND se obligă să asigure derularea evenimentului
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE
PAŞTE, din perioada 06-14 aprilie 2017, în bune condiţii.
b) COLABORATORUL SECUND se obligă să asigure echipamentul contând în:
13 căsuţe din lemn având dimensiunile de 3m lungime 2m lăţime (6m2), 10
pavilione din poliester pe structura metalică având dimensiunile de 3m lungime şi
3m lăţime (9m2) pentru evenimentul FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie
2017;
c) COLABORATORUL SECUND se obligă să se implice direct prin mijloacele
mass-media în promovarea reclamei necesare evenimentului FESTIVALUL
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE, din
perioada 07-14 aprilie 2017, cât şi de tipăriturile de afişe, fluturaşi, invitaţii şi alte
materiale promoţionale imprimate;
d) COLABORATORUL SECUND se obligă să nominalizeze pe afişe Primăria
Municipiului Roman şi Consiliul Local al Municipiului Roman;
e) COLABORATORUL SECUND se obligă să asigure 3 europubele de 240 L. În
acest caz COLABORATORUL SECUND va asigura salubrizarea în fiecare zi între
orele 00.00 şi 06.00 dimineaţa;
e) COLABORATORUL SECUND se obligă să execute serviciile prevăzute în
acord cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat;
f) COLABORATORUL SECUND se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,
să asigure resursele umane, materiale, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevăzută în acord.
4.2. Obligaţiile COLABORATORULUI PRIM
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a) COLABORATORUL PRIM pune la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia stabilită
de comun acord în exclusivitate (liberă de orice sarcini) pentru evenimentul
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE
PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, fără a putea autoriza alţi comercianţi
să-şi desfășoare activitatea în incinta perimetrului, această activitate fiind
organizată și coordonată exclusiv de către prestator;
b) COLABORATORUL PRIM va interzice desfăşurarea de orice acte/fapte de
comerţ de către alţi comercianţi, persoane fizice sau juridice în locaţia destinată
desfăşurării evenimentului şi în jurul acesteia (exceptând cele deja existente şi
autorizate). În cazul în care, din orice motive, terţe persoane vor desfăşura
acte/fapte de comerţ, COLABORATORUL PRIM va lua măsuri urgente pentru
sistarea acestora;
c) COLABORATORUL PRIM va asigura COLABORATORULUI SECUND,
fără costuri, spaţii de publicitate pentru promovarea evenimentului (locuri special
amenajate pentru afişaj, puncte pentru leaflet-ing, un panou publicitar în centrul
municipiului pentru anunțarea evenimentului);
d) COLABORATORUL PRIM se obligă să asigure, în mod gratuit pentru
COLABORATORUL SECUND, serviciile poliţiei locale, jandarmeriei, pompierii,
ambulanţa, poliţia, în conformitate cu disp. Legii 60/1991;
e) COLABORATORUL PRIM va asigura, în mod gratuit pentru
COLABORATORUL SECUND, minim 6 toalete ecologice în locaţie pentru
public la locul de desfăşurare a evenimentului, precum şi igienizarea lor în fiecare
zi;
f) COLABORATORUL PRIM se obligă să colecteze, de la locul de desfăşurare
al evenimentului, deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie.
g) COLABORATORUL PRIM se obligă să asigure, în mod gratuit
COLABORATORULUI SECUND, curentul electric;
h) COLABORATORUL PRIM se obligă să asigure, în baza listelor furnizate de
Prestator, a autorizaţiilor de liberă trecere pentru camioane şi acces în zona
evenimentului, pentru transportatorii şi furnizorii săi, ce asigură montarea şi
demontarea elementelor logistice, cât şi aprovizionarea;
i) COLABORATORUL PRIM are obligația de a nu aproba și organiza un
eveniment similar în apropierea zonei care va găzdui evenimentul ce face obiectul
acordului de colaborare, cu cel puțin 30 de zile înaintea prezentului eveniment.
V. FORŢA MAJORĂ
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5.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă şi o dovedeşte,
părţile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în
48 de ore de la începerea acestuia.
VI. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
6.1. Prezentul contract încetează după onorarea obligaţiilor contractuale.
VII. LITIGII
7.1. Orice litigiu decurgând din prezentul acord se va soluţiona pe cale amiabilă şi,
dacă acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în
vigoare.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi
2017, data intrării sale în vigoare, în 2
(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valabilitate până la
stingerea oricăror obligaţii dintre părţi asumate prin prezentul acord de colaborare.
COLABORATOR PRIM
MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

COLABORATOR SECUND
C.S.M. ROMAN
Director,
Maricel Benchea

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Contabil Şef,
Tatiana Nicoleta Dănilă

Director Economic
Ciprian Dorin Alexandru

Compartimnt Juridic Achiziţii Publice
Lidia Vacaru

Șef Serviciu Achiziții
Mihail Vacaru

Șef Birou Juridic Contencios
Corina-Ionela Popa
Șef Birou Organizare Evenimente Speciale și Mass Media
Mihai Bîrjovanu
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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: CABINET PRIMAR
Nr. 5333 din 24.03.2017

E-mail: primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării FESTIVALULUI
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și
încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club
Sportiv Municipal Roman
Prin adresa înaintată de către Club Sportiv Municipal Roman înregistrată
la Primăria Municipiului Roman sub nr. 5300 din 24.03.2017, se solicită
încheierea unui Acord de colaborare în vederea desfăşurării în bune condiţii a
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
TÂRGUL DE PAŞTE, în perioada 07-14 aprilie 2017, în Piața Roman-Vodă, cu
respectarea obligaţiilor ambelor părţi de a realiza sarcinile prevăzute în articolele
Acordului de colaborare.
La acest eveniment vor participa meșteri populari și producători tradiționali
din țară și se vor pune la dispoziţia acestora 13 căsuţe din lemn având dimensiunile
de 3m lungime 2m lăţime (6m2), 10 pavilione din poliester pe structura metalică
având dimensiunile de 3m lungime şi 3m lăţime (9m2) pentru evenimentul
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE
PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017 pentru desfacerea şi consumul băuturilor
alcoolice şi non-alcoolice, produselor alimentare şi nealimentare.
Având în vedere faptul că prevederile Acordului între cele două părţi
presupun derularea evenimentului pe o perioadă de 8 zile, rog domnii consilieri să
aprobe Acordul de colaborare anexat în vederea desfăşurării în bune condiţii a
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
TÂRGUL DE PAŞTI, în perioada 07-14 APRILIE 2017, în Piața Roman-Vodă.
Drept pentru care vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre anexat.

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 Organizare Evenimente Speciale și Mass Media
Nr. 5334 din 24.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării FESTIVALULUI
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – TÂRGUL DE PAŞTE și
încheierea unui Acord de colaborare dintre Municipiul Roman şi Club
Sportiv Municipal Roman

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul
Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
TÂRGUL DE PAŞTE, din perioada 07-14 aprilie 2017, în Piața
Roman-Vodă, se constată că acesta este încheiat cu respectarea
prevederilor articolului 36, alin.(2), lit. c) şi e) şi alin.(7), lit. a) din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, precum şi
cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale.
De asemenea, se constată că acesta întruneşte 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 Birou Organizare Evenimente Speciale și Mass Media,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

