ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 12266 din 17.07.2017 iniţiată de către
dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 12267 din 17.07.2017 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 31.07.2017 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 31.07.2017 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”, „e”, alin. 4, lit.
„a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, alin. 7, lit. „a” precum şi art. 45 şi 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 15.739 lei în vederea
desfășurării în bune condiții a activității Centrului Județean de Excelență Neamț –
zona Roman, pentru lunile martie, aprilie și mai din anul școlar 2016-2017,
conform Acordului de asociere din anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a Turneului „Roman-Vodă Muşat” la
handbal feminin, ediția a X-a 2017, la Sala Sporturilor din Roman.
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru
premierea celor trei elevi romașcani care au obținut media 10 la Evaluarea
Națională 2017: Băltoi Teodor Ioan, Grumezescu Ioana Ilinca și Leancă Ioana Ana
Maria.
Art. 4. Se aprobă Acordul de colaborare dintre S.C. VIOBETI
COMIMPEX SRL Bucureşti şi Municipiul Roman pentru realizarea
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017, în Piața Roman-Vodă
(Parcare Primărie), conform anexei nr. 2 (inclusiv Anexele nr. 2A și 2B) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei Asociației
Cultural - Educative ACIS pentru organizarea în bune condiții a evenimentului
cinematografic de lung metraj OCTAV, la Roman, în data de 28 septembrie
2017, conform Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 6. 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 din anexa nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 7. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ și Mass Media vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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MUNICIPIUL ROMAN

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___din 31.07.2017

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 î n Piatra Neamț, str. Ștefan
cel Mare nr. 4, cont RO55TREZ49121370250XXXXX, CUI 2612790, 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 31.08.2017.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 15.739 lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
pentru lunile martie, aprilie și mai 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 31.08.2017, 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

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din 31.07.2017
PRESTATOR SC VIOBETI COMIMPEX SRL

BENEFICIAR PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN

Cod Fiscal

RO16799673

Cod Fiscal

2613583

Cont Bancar

RO98RNCB0085005800860001

Cont Bancar

RO08TREZ24A675000203030X

Banca

Banca Comercială Română

Banca

Trezoreria Roman

Telefon

0746-439.634

Telefon

0233-741.651; 0233-741.604

e-mail

viobeti@gmail.com,
contact@mims.ro
din
2017

e-mail

Nr.

evenimente@primariaroman.ro

Nr.

din

2017

ACORD DE COLABORARE
încheiat astăzi _____
I. PĂRŢILE
1.1. S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, str. Pancota,
nr. 7, bl 13, sc. 5, et. 3, ap. 136, tel. 0744.502.219, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004, cod fiscal RO16799673, cont nr.
RO98RNCB0085005800860001, deschis la Banca Comercială Română,
reprezentată prin dl. Turcu Vergil, având funcţia de Asociat Unic, denumită în
continuare Prestator.
Şi
1.2. 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 e-mail:
evenimente@primariaroman.ro, reprezentat prin dl. Primar Lucian-Ovidiu Micu, în
calitate de organizator al evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017,
în Piața Roman-Vodă (Parcare Primărie), denumit în continuare Beneficiar.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
2.1. Prin prezentul acord, Prestatorul se obligă să realizeze în cadrul
FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE
DIASPOREI, din perioada 25 - 27 august 2017, respectiv vineri 25 august,
sâmbătă 26 august şi duminică 27 august 2017, un eveniment cultural-artistic
conform anexei nr. 2A la prezentul acord, în Piața Roman-Vodă (Parcare Primărie),
pusă la dispoziţie de Beneficiar.
2.2. Beneficiarul se obligă să emită autorizaţii, fără nici un cost, pentru
desfăşurarea evenimentului din cadrul FESTIVALULUI TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017,
respectiv autorizaţii pentru desfacerea şi consumul băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, produselor alimentare şi nealimentare, pentru comerţ în perimetrul
locaţiei, pentru transport camioane, pentru afişaj şi caravana audio stradală.
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III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o durată de 6 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 - ZILELE
DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017, Prestatorul va folosi, timp de 6 zile
(începând cu miercuri 23 august 2017 de la ora 20:00 până luni 28 august 2017 ora
22:00), locaţia pusă la dispoziţie pentru montarea/demontarea echipamentului
tehnic şi a întregii logistici pentru realizarea evenimentului propriu-zis și pentru
parcul de distracții.
3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 3 zile: vineri 25 august, sâmbătă 26
august şi duminică 27 august 2017.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile Prestatorului
a) Prestatorul se obligă să asigure derularea programului artistic conform
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
ZILELE DIASPOREI, Anexa nr. 2A la prezentul acord.
b) Prestatorul se obligă să asigure echipamentul tehnic profesional: scenă, sunet,
lumini
pentru
evenimentul
FESTIVALUL
TRADIȚIONAL
AL
MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017;
c) Prestatorul se obligă să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în
realizarea reclamei necesare evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL
MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017,
cât şi în privința tipăririi de afişe, fluturaşi, invitaţii şi alte materiale promoţionale
imprimate;
d) Prestatorul se obligă să menționeze pe afişe Primăria Municipiului Roman şi
Consiliul Local ca organizator;
e) Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în acord cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea
sa artistică şi tehnică;
f) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în
care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în acord.
4.2. Obligaţiile Beneficiarului
a) Beneficiarul pune la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia stabilită de comun acord
în exclusivitate (liberă de orice sarcini) pentru evenimentul FESTIVALUL
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în
perioada 25 - 27 august 2017, fără a putea autoriza alţi comercianţi să-şi desfășoare
activitatea în incinta perimetrului, această activitate fiind organizată și coordonată
exclusiv de către prestator;
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b) Beneficiarul 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,
Beneficiarul va lua măsuri urgente pentru sistarea acestora;
c) Beneficiarul va asigura Prestatorului, 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) precum şi acordarea/autorizarea funcţionării caravanei stradale
conform Anexei nr. 2B;
d) Beneficiarul se obligă să asigure, în mod gratuit pentru Prestator, serviciile
poliţiei locale, jandarmeriei, pompierii, poliţia, servicii medicale de urgență, în
conformitate cu disp. Legii nr. 60/1991. De asemenea, Beneficiarul se obligă să
întocmească planurile de acțiune și să obțină avizele necesare de la instituțiile cu
atribuții din domeniu, respectiv de la Serviciul Circulație și I.S.U. Neamț.
e) Beneficiarul va asigura, în mod gratuit pentru Prestator, minim 8 toalete
ecologice în locaţie pentru public şi 1 toaletă ecologice în perimetrul scenei pentru
artişti, la locul de desfăşurare a evenimentului, precum şi igienizarea lor în fiecare
zi;
f) Beneficiarul se obligă să colecteze, de la locul de desfăşurare al evenimentului,
deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie şi să asigure în
acest sens 4 europubele de 240 L, 10 europubele de 120 L. În acest caz,
Beneficiarul va asigura salubrizarea în fiecare zi între orele 00.00 şi 06.00
dimineaţa;
g) Beneficiarul se obligă să asigure, în mod gratuit Prestatorului, curentul electric
pentru scenă 50 kW precum și pentru punctele de comercializare din perimetrul
locației și pentru parcul de distracții;
h) Beneficiarul 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) Beneficiarul 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. CONFIDENŢIALITATEA ACORDULUI DE COLABORARE
5.1. Semnarea contractului de către ambele părţi constituie acceptarea clauzei de
confidenţialitate, privind valoarea, condiţiile şi termenele din prezentul contract. În
cazul în care aceste informaţii vor fi făcute publice, partea contractantă care se face
vinovată, va datora pagube morale şi materiale stabilite de partea vătămată.
VI. FORŢA MAJORĂ
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6.1. 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.
VII. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
7.1. Prezentul contract încetează după onorarea obligaţiilor contractuale.
VIII. LITIGII
8.1. 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.

PRESTATOR
SC VIOBETI COMIMPEX S.R.L.
Director General,
Turcu Vergil

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef Serviciu Organizare Evenimente
Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media
Mihai Bîrjovanu
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S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L.
J40/15602/2004; CUI: 16799673
Adresa: Str. Pancota, nr.7, sector 2, Bucuresti
E- mail: viobeti@gmail.com
Tel: 0744.502.219

ANEXA 2A
SPECTACOL ÎN AER LIBER LA
FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI
în perioada 25 - 27 august 2017
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
- Vineri, sâmbătă și duminică
- orele 17:00 – muzica ambientală la scenă
- de la orele 19:00: - recitaluri artiști
- MC JULL – ETNO TV
*ARTIȘTI
Vineri: 25.08.2017
1. ANSAMBLUL „CUNUNA MUNTELUI”
2. ȘTEFAN ENĂȘEL
3. LORENA
Sâmbătă: 26.08.2017
1. FUEGO
2.ANSAMBLUL „GOSPODARII DE LA ASĂU”
3. JULL
4. BAMBI
Duminică: 27.08.2017
1. LAURA HAIDĂU
2. NOSFE
3. SHIFT

Asociat Unic,
TURCU VERGIL
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ANEXA nr. 2B
MUNICIPIUL ROMAN
Nr.__________/______________
Piața Roman-Vodă nr. 1, Judeţul Neamț
CUI 2613583
Tel. 0233-741.651; 0233-741.604
AUTORIZAŢIE
pentru caravană audio stradală
Se autorizează SC VIOBETI COMIMPEX SRL, reprezentată de Turcu Vergil, cu
sediul în Bucureşti, str. Pancota, nr.7, bl.13, sc.5, et.3, ap.136, tel. 0746-439.634,
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004, cod fiscal
RO16799673, pentru efectuarea activităţii de Reclamă şi Publicitate (audio), cu
autoturismul nr. BR-04-YZC, în Municipiul Roman, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.
185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale
Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat
prin HCL nr. 74/30.03.2016, pentru perioada evenimentului FESTIVALUL
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, din perioada 25 27 august 2017, în intervalul orar 08:00-12:00; 15:30-20:30.
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 21-27 august 2017.
Primar,
Lucian Ovidiu Micu
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MUNICIPIUL ROMAN
Nr.__________/______________
Piața Roman-Vodă nr. 1, Judeţul Neamț
CUI 2613583
Tel. 0233-741.651; 0233-741.604
AUTORIZAŢIE
pentru afişaj stradal
Se autorizează SC VIOBETI COMIMPEX SRL, reprezentată de Turcu Vergil, cu
sediul în Bucureşti, str. Pancota, nr.7, bl.13, sc.5, et.3, ap.136, tel. 0746-439.634,
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004, cod fiscal
RO16799673 pentru efectuarea activităţii de Reclamă şi Publicitate (vizuală), cu
autoturismul nr. BR-04-YZC, în Municipiul Roman, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.
185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale
Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat
prin HCL nr. 74/30.03.2016.
Municipiul Roman autorizează amplasarea de afişe pe panourile de afişaj speciale.
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 15 – 27 august 2017.
Primar,
Lucian Ovidiu Micu
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 31.07.2017

MUNICIPIUL ROMAN

Asociația Cultural - Educativă ACIS

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 Asociația Cultural - Educativă ACIS, cu sediul în București, str. Mântuleasa nr.
36, Sector 2, Nr. Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei
Sector 2, București la poziția 136/21.12.2016, C.U.I. 36915268, IBAN:
RO91BSEA004000000181633, Credit Agricole Bank S.A. – sucursala Carol,
reprezentată prin dna. Adela Vrînceanu - Celebidachi în calitate de președinte.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația
Cultural - Educativă ACIS, în vederea organizării evenimentului cinematografic de
lung metraj OCTAV, la Roman, în data de 28.09.2017.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.08.2017 - 28.10.2017.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 9.000 lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, după
cum urmează:
- 2.350 lei cazare și masă pentru echipa filmului
- 650 lei pentru cheltuieli de transport
- 3.000 lei pentru plată onorarii echipă
- 3.000 lei pentru acțiuni promoționale și publicitate pentru eveniment
4.2. Obligațiile Asociației Cultural - Educative ACIS:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității cultural-artistice
menționate.
b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
c. să prezinte documente justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma și
structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman, cu mențiunea că
sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator,
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. Asociația Cultural - Educativă ACIS 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. Asociația Cultural - Educativă ACIS 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. Asociația Cultural - Educativă ACIS 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.
VII. 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

Asociația Cultural - Educativă ACIS
Președinte,
Adela Vrînceanu - Celebidachi

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMM,
Mihai Bîrjovanu
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr.
10048/09.06.2017, 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 s-au
desfăşurat 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, electronicăautomatizări.
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 din 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),
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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 s-au realizat timp de 25 de
săptămâni de către 19 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.
Având în vedere că în lunile martie, aprilie și mai din anul școlar 20162017, veniturile necesare pentru activitatea Centrului de Excelență Neamț - zona
Roman se ridică la valoarea de 15.739 lei, propun domnilor consilieri alocarea
din bugetul local a sumei de 15.739 lei, conform Acordului de asociere din
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*
În perioada 18 - 20 august 2017, se va desfăşura la Sala Sporturilor din
Roman tradiţionalul Turneu de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”, aflat la a
X-a ediție, turneu prevăzut în calendarul evenimentelor sportive organizate de
către autorităţile administraţiei publice locale, conform Statutului Municipiului
Roman.
La Turneu vor participa următoarele echipe de handbal feminin:
CLUBUL SPORTIV MĂGURA CISNĂDIE, C.S. RAPID METROU
BUCUREȘTI, C.S.U. DANUBIUS GALAȚI și C.S.M. ROMAN.
Aceste acţiuni vor fi mediatizate şi preluate de către mass-media locală şi
centrală, fapt ce va conduce la promovarea pozitivă a imaginii Municipiului
Roman.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor sus-menţionate sunt necesare
următoarele:
- mape de prezentare și flyere;
- cupe, diplome, plachete/ trofee;
- masă şi cazare oficiali (arbitri, reprezentanţi F.R.H. şi Ligă);
- onorarii arbitri și oficiali,
- sonorizare;
- amenajare sală;
- o masă festivă pentru echipele participante la turneu și oficialitățile locale,
județene;
- servicii medicale de urgență pe perioada jocurilor;
- servicii de securitate conform Legii nr. 4/2008;
- apă plată pentru echipe la antrenamente și jocuri;
- catering pe perioada turneului la ora jocurilor;
- promovarea evenimentului în mass-media pe plan local, național;
- transport de la locurile de cazare la Sala Sporturilor și înapoi.
Având în vedere cele menționate mai sus, pentru organizarea în bune
condiții a tradiționalului Turneu de handbal feminin „Roman-Vodă Mușat”,
ediția a X-a, în perioada 18 - 20 august 2017, la Sala Sporturilor din Roman,
propun domnilor consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a sumei de
10.000 lei.
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*
La examenul de Evaluare Națională 2017 pentru absolvenții claselor a
VIII-a, nouă elevi din judeţul Neamţ au obţinut media 10, elevii reuşind note
maxime atât la limba şi literatura română, cât şi la matematică. Dintre aceștia,
trei elevi sunt din municipiul Roman: Băltoi Teodor Ioan de la Colegiul Național
„Roman Vodă” Roman, Grumezescu Ioana Ilinca de la Colegiul Național
„Roman Vodă” Roman și Leancă Ioana Ana Maria de la Școala Gimnazială
„Vasile Alecsandri” Roman.
Administrația publică locală susţine şi încurajează performanţa în educație
și dorește să răsplătească munca şi rezultatele excepționale obţinute de elevii
romașcani la examenul de Evaluare Naţională 2017. Drept urmare, propun
domnilor consilieri acordarea unui premiu în valoare de 1.000 de lei pentru
fiecare elev romașcan care a obținut media 10 la Evaluarea Națională 2017,
suma totală necesară a fi alocată din bugetul local fiind de 3.000 de lei.
*
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 10829
din 26.06.2017, S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. Bucureşti solicită
încheierea unui Acord de colaborare în vederea desfăşurării în bune condiţii a
evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR –
ZILELE DIASPOREI, în perioada 25 - 27 august 2017, în Piața Roman-Vodă
(Parcare Primărie), în calitate de Prestator, cu Municipiul Roman, în calitate de
Beneficiar al acestui proiect, cu respectarea obligaţiilor ambelor părţi de a
realiza prevederile articolelor Acordului de colaborare din Anexa nr. 2 (inclusiv
Anexele nr. 2A și 2B) care va face parte integrantă din hotărâre.
În cadrul acestui eveniment dedicat cetățenilor din municipiul Roman și
din Zona Roman precum și celor din diaspora veniți în vacanță, se vor desfășura
spectacole cu artişti consacraţi, vor participa meșteșugari și producători
tradiționali din țară, se vor organiza terase de alimentație publică pentru
desfacerea şi consumul băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, produselor
alimentare şi nealimentare, precum și un parc de distracții în Piața Roman-Vodă
(Parcare Primărie).
Având în vedere faptul că prevederile Acordului între cele două părţi
presupun derularea a trei spectacole cu artişti consacraţi, aşa cum este prevăzută
în Acordul de colaborare, rog domnii consilieri să aprobe Acordul de colaborare
- Anexa nr. 2 (inclusiv Anexele nr. 2A și 2B), care va face parte integrantă din
hotărâre, pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului FESTIVALUL
TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în
perioada 25-27 august 2017, în Piața Roman-Vodă (Parcare Primărie).
*
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 11632
din 04.07.2017, Asociația Cultural - Educativă ACIS București, reprezentată
de Adela Vrînceanu-Celebidachi, Președinte, solicită colaborarea cu Municipiul
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Roman în vederea organizării evenimentului cinematografic de lung metraj
OCTAV, la Roman, în data de 28.09.2017.
Filmul OCTAV este „o declarație de celebrare a vieții” ce transpune
imagini poetice despre România, valorile evocate de acest film fiind: familia,
loialitatea, integritatea, altruismul și responsabilitatea. Filmul îi are ca
protagoniști pe Marcel Iureș, Victor Rebengiuc, Andi Vasluianu și mulți alții,
este regizat de Serge Celebidachi, coloana sonoră este compusă de Vladimir
Cosma, iar director de imagine a fost Blasco Giurato care are în palmares
nenumărate premii internaționale fiind cunoscut pentru Cinema Paradiso, laureat
cu premiul Oscar.
Filmul OCTAV va fi lansat în România pe 6 octombrie 2017. Campania
de marketing și distribuție a filmului presupune organizarea unor serii de
evenimente/avanpremiere în orașe importante din România, Romanul fiind
printre primele orașe importante.
Proiecția filmului va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri
legate de film la care poate participa publicul aflat la vizionare și de o sesiune de
autografe pe care actorii prezenți la proiecție și regizorul le vor da pe
afișele/flyerele filmului. Evenimentul va fi filmat de către echipa ACIS pentru a
putea fi comunicat la nivel național
În baza acestei solicitări, Primăria municipiului Roman a efectuat, timp de
o săptămână, un sondaj de opinie referitor la organizarea la Roman a proiecției
filmului OCTAV, cu prezența la eveniment a protagoniștilor acestui lung metraj
precum şi a altor membri ai echipei de filmare, 64,5% dintre respondenți fiind
de acord cu acest eveniment, cu condiția ca „cheltuiala să nu depășească suma
de 2.000 de euro”.
Având în vedere că un asemenea eveniment este de amploare națională,
europeană și internațională, Romanul având un beneficiu de imagine ca fiind un
municipiu ce susține cultura românească, precum și faptul că cetățenii din
Roman și Zona Roman se pot bucura de prezența unor valori românești
incontestabile, rog domnii consilieri să aprobe alocarea sumei de 9.000 lei din
bugetul local pentru organizarea în bune condiții a evenimentului
cinematografic de lung metraj OCTAV, la Roman, în data de 28.09.2017,
conform Acordului de asociere din Anexa nr. 3 care va face parte integrantă din
hotărâre.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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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 au fost alocate cu respectarea prevederilor
articolului 36, alin. 2, lit. „b”, „e”, ale alin. 4, lit. „b” şi alin. 7, lit. „a”
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

