ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 10.03.2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 4207 din 09.03.2017 iniţiată de dl
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 4208 din 09.03.2017 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 10.03.2017 al Comisiei pentru cultură,
culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 10.03.2017 al
Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. __ din 10.03.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ___ din 10.03.2017 dat
de Secretarul Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), ale art. 36 alin.
(4) lit. a) şi ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 4 din Legea 215/2001R privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.150 lei
Colegiului Național „Roman Vodă” din Roman pentru organizarea în bune
condiții a Concursului Național de Fizică „Evrika” din perioada 31 martie – 2
aprilie 2017, conform Acordului de parteneriat din anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Școlii
Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Roman pentru premierea câștigătorilor
ediției a III-a a Concursului Interjudețean „Matematica pentru toți” ce se va
desfășura în data de 30 martie 2017;
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei
Colegiului Tehnic ,,Petru Poni” din Roman pentru premierea câștigătorilor
Concursului Interjudețean de Matematică α și Ω – ediția a XVI-a, din
perioada 07–09 aprilie 2017;
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu
sumele aprobate;
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Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art. 6. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Mircea BELOIU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din 10.03.2017

MUNICIPIUL ROMAN

COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”

ACORD DE PARTENERIAT
I.
PĂRŢILE
Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr. 1, judeţul
Neamţ, reprezentată prin domnul Lucian-Ovidiu Micu - primar,
Colegiul Naţional „Roman Vodă”, cu sediul în Roman, Str. Mihai
Eminescu nr. 3, judeţul Neamţ, reprezentat prin doamna Mihaela Tanovici –
director.
II.
SCOPUL
Prezentul Acord de parteneriat se încheie în scopul asigurării cadrului de
cooperare între cele două părţi, potrivit competenţelor stabilite prin legislaţia în
vigoare.
III. OBIECTUL
Obiectul acordului de parteneriat îl constituie colaborarea pentru
organizarea Concursului Național de Fizică „Evrika” în perioada 31 martie - 2
aprilie 2017 la Piatra Neamț, organizator Inspectoratul Școlar Județean Neamț în
parteneriat cu Colegiul Național „Roman Vodă” Roman.
IV. PROTECŢIA INFORMAŢIILOR
Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a
provenienţei lor, dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un
asemenea caracter. Informaţiile şi suportul lor material, primite în conformitate
cu prevederile prezentului parteneriat, vor putea fi transmise unei terţe părţi
numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare.
V.
DURATA ASOCIERII
Acordul de parteneriat se încheie pentru perioada 10.03.2017 - 30.04.2017.

VI.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. MUNICIPIUL ROMAN:
-Contribuie la derularea Concursului Național de Fizică „Evrika” cu suma de
3150 lei, TVA inclus, reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte
din cheltuielile de organizare, respectiv: premii In memoriam Mircea Gligor,
materiale de promovare Școala Nemțeană de Fizică (editare carte) și bannere.

-Pune la dipoziţia partenerului stema Municipiului Roman într-un format
electronic la cererea acestora;
-Va putea, pe parcursul derulării parteneriatului sau la finalul acestuia, să
facă publice în modul în care va considera necesar, obiectivele şi durata
parteneriatului, activităţile efectuate în cadrul Concursului Național de Fizică
„Evrika”, rezultatele obţinute.
6.2. COLEGIUL NAŢIONAL „ROMAN VODĂ”
-Se obligă să folosească şi să justifice suma acordată de către Municipiul
Roman conform legii;
-Va depune la registratura Primăriei Municipiului Roman 2 exemplare din
următoarele documente: un raport financiar, însoţit de documente justificative şi
un raport de activitate, în termen de 30 zile de la data finalizării Concursului
Național de Fizică „Evrika”.
-Se obligă să promoveze Municipiul Roman în cadrul Concursului Național
de Fizică „Evrika” prin mijloace vizibile.
VII. APLICAREA PARTENERIATULUI
Prezentul acord de parteneriat se aplică începând cu data semnării.
Prezentul acord de parteneriat nu exclude alte forme de cooperare, încheiate în
condiţiile legii.
VIII. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
8.1. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l
execute întocmai şi întru totul cu bună credinţă.
8.2. Părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra derulării
acestui parteneriat.
8.3. Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman îşi va asuma întreaga
responsabilitate cu privire la obligaţiile fiscale şi în raport cu terţe părţi, inclusiv
pentru daune de orice natură aduse terţelor părţi pe perioada derulării acordului
sau ca o consecinţă a derulării acordului. Colegiul Naţional „Roman Vodă”
Roman va exonera Municipiul Roman de orice cerere de despăgubire sau
acţiune apărută ca urmare a încălcării reglementărilor legale de către autoritate,
de angajaţii săi sau de persoanele pentru care aceşti angajaţi răspund, sau ca
rezultat al încălcării drepturilor unei terţe părţi.
8.4. Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman îşi asumă integral răspunderea
pentru prejudiciile cauzate din culpa sa atât Municipiul Roman, terţilor,
organismelor care participă la derularea acordului, cât şi contractanţilor săi pe
tot parcursul derulării acordului.
8.5. Colegiul Naţional „Roman Vodă” Roman răspunde pentru veridicitatea,
realitatea, legalitatea şi corectitudinea tuturor documentelor prezentate
Municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.
IX. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile
prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre
soluţionare instanţelor de drept comun competente.

X. CLAUZE FINALE
10.1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi
opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către
ambii asociaţi.
10.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2(două) exemplare, câte
unul pentru fiecare membru partener.

MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

DIRECTOR,
Prof. Mihaela Tanovici

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa

Șef SOECCÎMM,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

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. 4207 din 09.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
efectuării unor cheltuieli din bugetul local
Prin cererea nr. 2403 din 06.03.2017 și înregistrată la Primăria
Municipiului Roman sub nr. 4158 din 07.03.2017, Inspectoratul Școlar
Județean Neamț în parteneriat cu Colegiul Național „Roman Vodă” Roman
solicită un sprijin financiar necesar pentru organizarea în bune condiții a
Concursului Național de fizică „Evrika” – ediția a XXVII-a, ce se desfășoară la
Piatra Neamț în perioada 31 martie – 2 aprilie 2017.
Acest sprijin este necesar pentru organizarea activităților proiectului
NEAMȚ#INVESTEȘTEÎNEDUCAȚIE
Descoperă/
Redescoperă/
Experimentează în județul Neamț - Concursul Național de fizică „Evrika”
care va reuni într-o structură competițională de elită, elevi și profesori din
întreaga țară. La acest concurs național participă peste 350 de profesori și elevi
din ciclul gimnazial și liceal din cadrul echipajelor județene și din municipiul
București; membri ai Comisiei centrale formată din profesori din învățământul
preuniversitar și universitar, profesori și studenți din cadrul Facultății de Fizică
de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.
În cadrul acestui proiect, va avea loc și o activitate dedicată recunoașterii
valorilor Școlii Nemțene de Fizică - editarea unei culegeri de probleme de optică
geometrică a regretatului profesor Mircea Gligor, doctor în fizică, de la Colegiul
Național „Roman Vodă” din Roman dar și premierea In memoriam Mircea
Gligor a celor mai bine clasați elevi nemțeni participanți la concurs.
Sumele vor fi utilizate pentru organizarea activităților proiectului, după
cum urmează: premii In memoriam Mircea Gligor, materiale de promovare
Școala Nemțeană de Fizică (editare carte) și bannere.
Având în vedere că la acest Concurs Național este reprezentat și
Municipiul Roman și ținând cont de importanța unui asemenea proiect
educațional la nivel național, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul
local a sumei de 3.150 lei pentru sprijinirea acestui proiect, conform Acordului
de parteneriat din anexa care va face parte integrantă din hotărâre.
*
Prin cererea nr. 491/06.03.2017 și înregistrată la Primăria Municipiului
Roman sub nr. 3968 din 06.03.2017, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Roman solicită un sprijin financiar pentru organizarea celei de a III-a ediții a
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Concursului Interjudețean „Matematica pentru toți” ce se va desfășura în
data de 30 martie 2017.
La acest concurs și-au anunțat participarea elevi din județele Iași, Bacău,
Botoșani, Vaslui, Vrancea, Suceava și Neamț, fiind înscris în Calendarul
Activităților Educative Regionale și Interjudețene.
Față de solicitarea de mai sus vă rog, domnilor consilieri, să aprobați
alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei necesară pentru premierea
câștigătorilor Concursului Interjudețean „Matematica pentru toți” din data
de 30 martie 2017.
*
Prin cererea nr. 1665/27.02.2017, Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
solicită un sprijin financiar pentru premierea elevilor participanți la Concursul
Regional de Matematică α și Ω - ediția a XVI-a ce se va desfășura în perioada
07–09 aprilie 2017, în cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni”.
Acest concurs se adresează în exclusivitate elevilor din liceele tehnologice
și este organizat pe două secțiuni - α pentru elevii de la profilurile tehnic și
protecția mediului iar Ω pentru elevii de la profilul servicii.
Premiile elevilor se vor acorda astfel:
Secțiunea α
Secțiunea Ω
Clasa Premiul Premiul Premiul
Clasa Premiul Premiul Premiul
I
al II-lea al IIII
al II-lea al IIIlea
lea
a IX1
1
1
a IX-a
1
1
1
a
a X-a
1
1
1
a X-a
1
1
1
a XI-a
1
1
1
a XI-a
1
1
1
a XII1
1
1
a XII1
1
1
a
a
Total
4
4
4
Total
4
4
4
premii
premii
Aflat la ediția a XVI-a, acest concurs dovedește importanța unei
competiții între elevii liceelor tehnologice, ca o alternativă la olimpiadele
școlare, fiind singurul de acest gen din județ. La fiecare ediție au participat, pe
secțiuni, între 80 și 100 de concurenți din județele Bacău, Vaslui, Suceava,
Galați, Vrancea, Iași și Botoșani, alături de județul Neamț.
Față de solicitările de mai sus vă rog, domnilor consilieri, să aprobați
alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei pentru premierea câștigătorilor
Concursului Regional de Matematică α și Ω - ediția a XVI-a din perioada
07–09 aprilie 2017.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.
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. 4208 din 09.03.2017

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 respectivelor sume, se
constată că acestea sunt alocate cu respectarea prevederilor art. 36
alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) 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 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

