ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 27.04.2018
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 7806 din 20.04.2018 iniţiată de către
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 7811 din 20.04.2018 întocmit de către Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.04.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 27.04.2018 dat de Secretarul
municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6,
lit. „a”, pct. 4, precum şi cele ale 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 către Asociaţia Clubul Sportiv
Sporting Roman a sumei de 5.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune
condiții a evenimentului ciclist „MTB Roman – Maraton”, ediția I, în data de
05.05.2018, în intervalul orar 0700–2200, cu start/sosire la Complexul Sportiv și de
Agrement „Moldova”, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice,
educative, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de a noua ediții a
,,Zilelor municipiului Roman” 2018, precum și a manifestărilor organizate în
parteneriat, în conformitate cu Acordul de colaborare din anexa nr. 2 (inclusiv

anexele 2A și 2B) și Acordurile de asociere din anexa nr. 3 și anexa nr. 4, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Colegiului
Tehnic „Petru Poni” Roman pentru organizarea în bune condiții a Concursului
Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a XVI-a, la Roman, conform
Acordului de asociere din anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 3.500 lei Colegiului
Național „Roman Vodă” pentru sprijinirea participării cu o expoziție de lucrări
ale elevilor romașcani la Festivalul Internațional Blecher Fest în perioada
25.05.2018-27.05.2018 și pentru organizarea expoziției „Sunetul culorilor” în data
de 1 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, conform Acordului de
asociere din anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei Asociației
ARTIS din Iași în vederea organizării Caravanei Cinematografice a
Centenarului Filmului Românesc la Roman, în data de 25.05.2018, conform
Acordului de asociere din anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 6. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Clubului
Copiilor Roman în vederea organizării Concursului Național de Orientare, la
Roman, în perioada 31.05.2018 - 03.06.2018, conform Acordului de asociere din
anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice și
achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și primar
romașcan, cu ocazia ,,Zilei Internaționale a copilului” 2018.
Art. 8. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate.
Art. 9. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018
Municipiul
Roman

Club Sportiv
Municipal Roman

Asociaţia Clubul Sportiv
Sporting 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 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. Constantin-Costea
Cudalb, director,
și
1.3 Asociația Clubul Sportiv Sporting Roman, cu sediul în Roman, str. Sucedava nr.
163, CUI 35311050, reprezentat prin domnul Adrian Bolea – Preşedinte, tel. 0743.051.465.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club Sportiv
Municipal Roman și cu Asociația Clubul Sportiv Sporting Roman, în vederea
organizării evenimentului ciclist „MTB Roman – Maraton”, ediția I, în data de
05.05.2018, în intervalul orar 07:00– 22:00.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 – 31.05.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 5.000 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare,
respectiv pentru: cheltuieli de hidratare și energizare a concurenților, masă caldă pentru
concurenți și voluntari, premierea câștigătorilor primelor trei locuri, la fiecare categorie de
vârstă și sex;
b. să asigure asistența medicală în zona Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”,
pe perioada derulării evenimentului;
c. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, Poliţia
Națională, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru segmentul de maraton desfășurat
pe raza municipiului Roman;
d. să informeze proprietarii de stâne despre maratonul ciclist, pentru a evita incidentele cu
câinii acestora, prin orice mijloc de informare, pentru segmentul de maraton desfășurat pe
raza municipiului Roman, în intervalul orar 10:00 – 17:00;
e. să asigure garduri de delimitare a culoarului de start/sosire precum și bănci, mese,
corturi necesare pentru distribuirea kit-urilor de participare, in limita resurselor proprii
disponibile;

f. să asigure sonorizarea evenimentului (stație, microfoane, cabluri);
g. să dispună scurtarea traseului circulației mijloacelor de transport în comun de pe linia 2,
în data de 5 mai 2018, în intervalul orar 09:00 – 14:00;
h. să colecteze deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, de la
locul de desfăşurare a evenimentului, şi să asigure în acest sens 2 europubele de 240 L, 6
europubele de 120 L;
i. să asigure racordarea la sursele de alimentare cu apă și energie electrică, cu personal de
specialitate.
4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman:
a. să pună la dispoziția organizatorilor o zonă de start/sosire în cadrul Complexului Sportiv
și de Agrement „Moldova”, precum și pentru instalarea unor corturi necesare unor
activități specifice;
b. să asigure accesul gratuit numai pentru sportivi și organizatori, în zona de picnic din
Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, în ziua evenimentului;
b. să asigure gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică necesare pentru organizarea în
bune condiţii a evenimentului;
c. să asigure gratuit accesul la toaletele publice la zona de picnic din Complexul Sportiv și
de Agrement „Moldova”;
d. să asigure gratuit accesul la scena din Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”,
pentru sportivii înscriși la maraton precum și a participanților la proiectul „Bucurie în
mișcare”;
e. să asigure accesul gratuit pentru sportivi, în zona vestiarelor și dușurilor din Complexul
Sportiv și de Agrement „Moldova”;
f. să asigure accesul gratuit la pista de biciclete pentru sportivii înscriși la maraton precum
și a participanților la proiectul „Bucurie în mișcare”;
g. să asigure accesul gratuit numai pentru autoturismele participanților, în parcarea
Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în baza tabelului întocmit de Asociația
Clubul Sportiv Sporting Roman;
h. să pună la dispoziția organizatorilor o zonă destinată pentru curățarea bicicletelor și a
echipamentelor concurenților.
4.3. Obligațiile Asociaţiei Clubul Sportiv Sporting Roman:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității sus 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;
e. să asigure reclama și publicitatea necesară evenimentului, prin toate mijloacele massmedia, cu nominalizarea în materialele promoționale a Consiliului Local, Primăriei
municipiului Roman și a Club Sportiv Municipal Roman;
f. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea și desfășurarea evenimentului, atât
în zona de start/sosire cât și pe traseul cuprins în segmentul de maraton desfășurat pe raza
municipiului Roman;
g. să asigure din resurse financiare proprii/sponsorizări, celelalte cheltuieli

bănești/materiale necesare bunei desfășurări a evenimentului;
h. să asigure marcarea punctelor de start/sosire, a traseelor, a punctelor de checkin/hidratare de pe traseu, pentru segmentul de maraton desfășurat pe raza municipiului
Roman;
i. să notifice evenimentul către Jandarmerie, I.S.U. Neamț, Poliţia Națională și celelalte
instituții abilitate, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru segmentul de maraton
desfășurat în afara municipiului Roman;
j. să asigure asistența medicală pentru segmentul de maraton desfășurat în afara
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. Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman 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. Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman 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. Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman 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

Club Sportiv
Municipal Roman
Director,
Constantin-Costea Cudalb

Asociaţia Clubul Sportiv
Sporting Roman
Preşedinte,
Adrian Bolea

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Contabil Şef,
Tatiana Nicoleta Dănilă

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Manager Maraton ciclist,
Adrian Irimiea

Serviciu Baze Sportive
Mihai CRISTEA

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr.______/_____________ Nr._______/____________ Nr._______/_____________

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018
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

e-mail

evenimente@primariaroman.ro

Nr.

din

2018

Nr.

din

2018

ACORD DE COLABORARE
încheiat astăzi
2018
I. PĂRŢILE
1.1. SC VIOBETI COMIMPEX SRL cu sediul în Bucureşti, punct de lucru: Str.
General Petre Popovăț, nr. 2A, tel. 0746.439.634, 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 ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN
2018, denumit în continuare Beneficiar .
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
2.1. Prin prezentul acord, Prestatorul se obligă să realizeze în cadrul Zilelor
Municipiului Roman 2018, respectiv vineri 18 mai, sâmbătă 19 mai şi duminică
20 mai 2018, un eveniment cultural-artistic conform Anexei nr. 2A la prezentul
acord, în Piața Roman-Vodă, pusă la dispoziţie de Beneficiar.
2.2. Beneficiarul se obligă să emită autorizaţii, fără nici un cost, pentru
desfăşurarea evenimentului din cadrul Zilelor Municipiului Roman 2018
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,
închiderea circulaţiei acolo unde este cazul.
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o durată de 6 zile, necesare
promovării şi desfăşurării evenimentului.
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3.2. Părţile înţeleg că, pentru organizarea în bune condiţii a evenimentului Zilele
Municipiului Roman 2018, Prestatorul va folosi locaţia pusă la dispoziţie de
Beneficiar după cum urmează:
- pentru montarea/demontarea echipamentului tehnic şi a întregii logistici necesare
desfășurării evenimentului și a parcului de distracții, începând de miercuri 16 mai
2018 de la ora 12:00 până marți 22 mai 2018 la ora 07:00;
- pentru realizarea spectacolelor de divertisment este necesară blocarea temporară a
circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Veronica
Micle până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, începând de vineri 18 mai
2018 până duminică 20 mai 2018, în intervalul orar 15:00 – 23:30.
3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 3 zile: vineri 18 mai, sâmbătă 19
mai şi duminică 20 mai 2018.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile Prestatorului
a) Prestatorul se obligă să asigure derularea programului artistic conform
Proiectului Zilele Municipiului Roman 2018, Anexa nr. 2A la prezentul acord.
b) Prestatorul se obligă să asigure echipamentul tehnic profesional: scenă, sunet,
lumini pentru evenimentul Zilele Municipiului Roman 2018;
c) Prestatorul se obligă să se implice direct, prin toate mijloacele mass-media, în
realizarea reclamei necesare evenimentului Zilele Municipiului Roman 2018 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 Zilele Municipiului
Roman 2018 fără a putea autoriza alţi comercianţi să-şi desfășoare activitatea în
incinta perimetrului, această activitate fiind organizată și coordonată exclusiv de
către prestator;
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;
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c) Beneficiarul va asigura gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică necesare
pentru organizarea în bune condiţii a evenimentului Zilele Municipiului Roman
2018, în Piața Roman-Vodă
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, sprijinul
instituțiilor: Poliţiei Locale, Jandarmeriei, Pompierii, Poliţia Națională, asistență
medicală, în conformitate cu dispozițiile legale. 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 4 toalete
ecologice în locaţie pentru public şi 1 toaletă ecologică 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_______________________, 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.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL ROMAN

Director General,
Turcu Vergil

Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Secretar
Gheorghe Carnariu

Director Economic
Ciprian Dorin Alexandru

Șef Birou Juridic Contencios
Corina-Ionela Popa

Șef Serviciu Organizare Evenimente
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT
Mihai Bîrjovanu
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S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L.
J40/15602/2004; CUI: 16799673
Adresa Punct Lucru: Str. General Petre Popovat, nr. 2A, Bucuresti
E- mail: viobeti@gmail.com
Tel: 0746.439.634

ANEXA 2A
SPECTACOL ÎN AER LIBER LA ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN 2018
PERIOADA DE DESFĂȘURARE
- Vineri 18 mai, sâmbătă 19 mai și duminică 20 mai 2018
- de la ora 17:00 – muzică ambientală la scenă
- orele 20:00 – recitaluri artiști
MC – JULL

*ARTIȘTI
Vineri: 18.05.2018
1. ȘTEFAN ENĂȘEL ROMAȘCANUL
2. MIHAELA GURĂU
3. IOANA MÂRȚI
Sâmbătă: 19.05.2018
1. JULL
2. ALEXANDRU RECOLCIUC
Duminică: 20.05.2018
1. LAURA HAIDĂU
2. IRINA LOGHIN
3. FAYDEE

Asociat Unic,
TURCU VERGIL

5

ANEXA 2B
MUNICIPIUL ROMAN
Nr. ________ /_________2018
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. _____________, 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 Zilele Municipiului Roman
2018, în intervalul orar 08:00-12:00; 15:30-20:30.
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 14 - 20 mai 2018.
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

MUNICIPIUL ROMAN
Nr. ________/__________2018
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. ______________, 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 01 - 20 mai 2018.
Primar
Lucian Ovidiu Micu
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Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.__ din 27.04.2018
MUNICIPIUL ROMAN

Clubul Copiilor 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 Clubul Copiilor Roman, cu sediul în Roman, str. Victor Hugo nr. 9, jud. Neamț, tel. 0233740.486, e-mail: clubulcopiilor_roman@yahoo.com, reprezentată prin dl. Ilie Boloca, director.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Clubul Copiilor Roman,
în vederea organizării Festivalului-concurs „MUZICA E VIAȚA MEA”, manifestare organizată
în cadrul Zilelor Municipiului Roman 2018, în data de 19.05.2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 - 30.05.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.000 de lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, respectiv
pentru acordarea de premii în bani câștigătorilor Festivalului-concurs „MUZICA E VIAȚA
MEA”.
b. să asigure accesul gratuit la sala de festivități a Primăriei municipiului Roman, precum și
sonorizarea, în data de 19 mai 2015, între orele 07:30 – 15:00.
4.2. Obligațiile Clubul Copiilor Roman:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea realizării
obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității culturale menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului Roman și
Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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. Clubul Copiilor Roman 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. Clubul Copiilor Roman 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. Clubul Copiilor Roman 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
Clubul Copiilor Roman
Primar,
Director,
Lucian-Ovidiu Micu
Ilie Boloca
Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu
Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018

MUNICIPIUL ROMAN

Asociaţia Box Club Municipal 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 Asociația Box Club Municipal Roman, cu sediul în Roman, str. Mihai Eminescu,
bl.11, ap. 17, CUI 34479898, cont BRD RO32BRDE280SV53308832800, reprezentat prin
domnul Radu Otcuparu, tel. 0233.726.643.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația Box Club
Municipal Roman, în vederea organizării evenimentului Memorialul „Bardă Dumitru”,
ediția a VIII-a, în data de 19.05.2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 – 15.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.550 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare,
respectiv pentru: barem arbitraj, diplome, tricouri, medalii și cupe, masă sportivi.
4.2. Obligațiile Asociaţiei Box Club Municipal Roman:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității sus menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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. Asociaţia Box Club Municipal Roman 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. Asociaţia Box Club Municipal Roman 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. Asociaţia Box Club Municipal Roman 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

Asociaţia Box Club Municipal Roman
Reprezentant,
Radu Otcuparu

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018

MUNICIPIUL ROMAN

Colegiul Tehnic „Petru Poni” 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 Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman, cu sediul în Roman, Bdul. Republicii nr. 13, judeţul Neamţ, tel/fax 0233.724.336, reprezentat prin doamna Mariana-Gabriela
Dascălu – director și dna. Mirela Mihoc, organizator.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Colegiul Tehnic
„Petru Poni” Roman, în vederea organizării activităților din cadrul Concursului Regional
de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a XVI-a, la Roman.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 - 15.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.000 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare,
respectiv pentru: achiziționarea trofeelor concursului, tipărirea volumelor de versuri,
tipărirea revistelor cu articolele cadrelor didactice, diplome, realizarea mapelor pentru
invitați.
4.2. Obligațiile Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității sus menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 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. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 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. Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 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

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Director,
Mariana-Gabriela Dascălu

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Organizator,
Mirela Mihoc

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu
Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018
MUNICIPIUL ROMAN

COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”

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 Colegiul Naţional „Roman Vodă”, cu sediul în Roman, Str. Mihai Eminescu nr. 3,
judeţul Neamţ, tel. 0233-740.290, reprezentat prin doamna Mihaela Tanovici – director
și dna. Oana Irina Cozma - profesor coordonator.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Colegiul
Naţional „Roman Vodă” Roman, în vederea sprijinirii participării cu o expoziție de
lucrări ale elevilor romașcani la Festivalul Internațional „Blecher Fest” în perioada
25.05.2018-27.05.2018 și pentru organizarea expoziției „Sunetul culorilor” în data de 1
iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 - 15.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 3.500, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare și
participare, respectiv pentru: 6 panouri de expunere, dispozitive de prindere a lucrărilor,
20m pânză de sac, culori acrilice și pensoane, 6 șevalete, precum și asigurarea
transportului elevilor și instrumentelor de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”.
4.2. Obligațiile Colegiului Național „Roman Vodă”:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activităților cultural-artistice
menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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. Colegiul Național „Roman Vodă” 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. Colegiul Național „Roman Vodă” 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. Colegiul Național „Roman Vodă” 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

Colegiul Național „Roman Vodă”
Director,
Mihaela Tanovici

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Profesor coordonator,
Oana Irina Cozma

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. __ din 27.04.2018

MUNICIPIUL ROMAN

Asociația ARTIS Iași

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 ARTIS, cu sediul în Iași, Piața Unirii, nr. 5, bl. 5, sc. B, parter, CIF
38516620, cont IBAN RO27BTRLRONCRT0418330101, deschis la Banca
Transilvania, Ag Piața Unirii Iași, reprezentată prin dl. Vasile-Bogdan Pitaru, președinte
și doamna Silvia Alexandra Nistor, coordonator, tel. 0755-630.284.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația ARTIS,
în vederea organizării Caravanei Cinematografice a Centenarului Filmului Românesc
la Roman, în data de 25.05.2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 - 15.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.500 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
reprezentând finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare,
respectiv pentru: cazare (cu meniu complet inclus) pentru 7 persoane și transport cu 2
mașini Iași –Roman – Iași.
b. să asigure gratuit sala cu video proiecție și aparatura necesară, precum și promovarea
evenimentului în mass media locală și regională
4.2. Obligațiile Asociației ARTIS:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității sus menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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;
f. să asigure desfășurarea următoarelor acțiuni: organizare vernisaj expoziția
AGERPRES – România: Evoluție, ediție specială pentru Centenarul Marii Uniri,

vizionarea filmului documentar AGERPRES – Marea Unire, România la 100 de ani,
sesiunea de întrebări și răspunsuri, discursuri, acordarea de distincții partenerilor locali,
prezentarea contextului istoric, prezentarea filmului și a invitatului special, vizionarea
filmului din cadrul Centenarului Filmului Românesc, sesiunea de întrebări și răspunsuri
cu invitatul special și acordarea de distincții partenerilor și invitatului special.
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 ARTIS 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 ARTIS 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 ARTIS 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
Secretar,
Gheorghe Carnariu

Asociația ARTIS
Președinte,
Vasile-Bogdan Pitaru

Director Economic
Ciprian Dorin Alexandru

Coordonator,
Silvia Alexandra Nistor

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMM,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. …. din 27.04.2018
MUNICIPIUL ROMAN

Clubul Copiilor 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 Clubul Copiilor Roman, cu sediul în Roman, str. Victor Hugo nr. 9, jud. Neamț, tel. 0233740.486, e-mail: clubulcopiilor_roman@yahoo.com, reprezentată prin dl. Ilie Boloca, director.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Clubul Copiilor Roman,
în vederea organizării Concursului Național de Orientare, la Roman, în perioada 31.05.2018 03.06.2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 02.05.2018 - 30.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.000 de lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, reprezentând
finanţare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare, respectiv pentru:
acordarea de premii, realizarea diplomelor, achiziționarea de cupe și medalii, sonorizare.
4.2. Obligațiile Clubul Copiilor Roman:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea realizării
obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității culturale menționate.
b. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului Roman și
Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d. 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,
e. 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. Clubul Copiilor Roman 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. Clubul Copiilor Roman 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. Clubul Copiilor Roman 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

Clubul Copiilor Roman
Director,
Ilie Boloca

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604,

Emitent: Cabinetul Primarului
Nr. 7806 din 20.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unor
sume din bugetul local
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 4328 din
02.03.2018, Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman solicită sprijin din partea
Municipiului Roman în vederea organizării evenimentului ciclist „MTB Roman –
Maraton”, ediția I, în data de 05.05.2018.
Manifestarea sportivă va fi organizată pentru prima dată în municipiul Roman
și este destinată sportivilor de toate vârstele din întreaga țară pasionați de mountain
bike și mișcare în natură, la nivel de amatori și profesioniști legitimați.
În acest an, organizatorii își propun să deruleze evenimentul pe trei trasee după
cum urmează:
- ora 10:30 – startul pentru seniorii profesioniști, pe itinerarul Complexul
Sportiv și de Agrement „Moldova” – Dig Siret – Pod Gâdinți – Tancodrom – comuna
Ion Creangă – Recea – Stejarul – Săcăleni – Drumul Cireșului – Tancodrom – Pod
Gâdinți – Dig Siret – Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, cu o lungime
totală de aprox. 55 km;
- ora 10:40 – startul pentru amatori 15+, pe itinerarul Complexul Sportiv și de
Agrement „Moldova” – Dig Siret – Pod Gâdinți – Tancodrom – comuna Ion Creangă –
Dealul Mărului – Tancodrom – Pod Gâdinți – Dig Siret – Complexul Sportiv și de
Agrement „Moldova”, cu o lungime totală de aprox. 35 km;
- ora 10:50 – startul pentru copii, pe itinerarul Complexul Sportiv și de
Agrement „Moldova” – Dig Moldova – Zăvoi – Dig Moldova – Complexul Sportiv și
de Agrement „Moldova”, cu efectuare de ture, pe o durată de maxim 2 ore.
Scopul acestui maraton ciclist este de a promova sportul de masă, mișcarea în
general pentru un stil de viață activ și sănătos în vederea menținerii sănătății
individului, a mersului pe bicicletă ca mijloc de recreere și ecologic de transport și ca
mijloc de afirmare pe plan sportiv.
Participanții vor primi diplome, medalii, un kit de participare și o masă caldă la
final, iar cei merituoși vor fi premiați.
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Având în vedere faptul că atât startul/sosirea concurenților participanți la
maratonul ciclist, pregătirea sportivilor pentru încălzire, operațiunile de curățare a
echipamentelor sportive precum și a concurenților, festivitatea de premiere a
câștigătorilor vor avea loc la Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, se
impune încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv
Municipal Roman și Asociaţia Clubul Sportiv Sporting Roman, cu respectarea
obligaţiilor părţilor de a realiza sarcinile prevăzute în articolele Acordului de asociere
– anexa nr. 1 la Hotărârea de Consiliu Local, în baza Hotărârii Consiliului de
Administrație nr. 25 din 20.04.2018 a Club Sportiv Municipal Roman.
Analizând cererea de sprijin financiar înaintată de Asociaţia Clubul Sportiv
Sporting Roman prin care solicită suma de 10.000 de lei pentru asigurarea unei părți a
cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea competiției, propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru sprijinirea acestui
proiect, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1, care va face parte integrantă
din hotărâre.
*
În perioada 15-21 mai 2018 vor avea loc manifestări cultural-artistice, sportive
și științifice, prilej cu care se vor organiza activități specifice dedicate celei de a noua
ediții a ,,Zilelor municipiului Roman”.
Astfel, în această perioadă se vor desfășura următoarele acțiuni:
- Manifestări cultural-religioase „Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu”,
pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică și organizare, aranjamente
florale;
- „Ziua Porților Deschise” - cu vizite organizate ale romașcanilor la obiective
ale Municipiului Roman, pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică și
organizare, transport;
- Organizarea proiectului „Dialogul Științelor”, manifestare dedicată
comunității școlare romașcane, în scopul promovării exemplelor de bună practică în
învățământul romașcan, cu prezentare de: expoziții de machete/panoplii funcționale,
experimente de laborator, reviste/broșuri, expoziții de produse specifice diferitelor
proiecte/ activități științifice și tehnico-științifice, expoziții de artă-plastică, obiecte
hand-made, etc. Pentru această activitate sunt necesare următoarele: câte un cort
expozițional pentru fiecare școală participantă, mese și scaune, prize racordate la o
rețea de alimentare monofazată 220V, banner, afișe de promovare a manifestării;
- Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului „Prietenii Pompierilor”
(premii, diplome, sonorizare);
- Premii eco – Pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna – Curăţenia
de primăvară începe cu noi pentru noi! – ediția a X-a (premii, diplome, sonorizare);
- „Gala Excelenței în Educație” - festivitatea de premiere a elevilor și
profesorilor coordonatori care au obținut rezultate meritorii la faza finală a
olimpiadelor și concursurile naționale și internaționale, conform H.C.L. nr. 28 din
27.02.2014, pentru care sunt necesare: premii în bani, diplome, logistică, sonorizare,
banner;
- Expoziție de fotografie în holul Primăriei municipiului Roman, pentru care
sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică, promovare, carton A4 alb și color,
hârtie A4 alb și color, machetare, copiere/listare, tăiere, laminare, rechizite,
instrumente de birotică, consumabile, afișe, diplome, confecționare rame, passepartout,
panouri de expunere;
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- „Gala Excelenței Romașcane” pentru care sunt necesare: diplome, flori, masă
festivă, sonorizare, plachete/trofee;
- Manifestări cultural-artistice în cadrul „Serii SERGIU CELIBIDACHE” –
spectacol de gală cu laureații olimpiadelor și concursurilor naționale de muzică clasică,
profesori și foști absolvenți ai Școlii de Artă „Sergiu Celibidache”, pentru care sunt
necesare: sală de festivități, transport instrumente și materiale, sonorizare, aranjamente
florale, invitații, banner la scenă;
- Organizarea Concursului „Speranță pentru mâine”, ed. a XVI-a, pentru elevii
liceelor romașcane, la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” Roman, pentru
care sunt necesare: premii în bani, diplome, cheltuieli materiale și de logistică;
- Concursuri între liceele din municipiu; piese de teatru istorice, prezentarea
drapelului, parada costumelor de epocă, pentru care sunt necesare: scenă, sonorizare,
logistică, premii în bani;
- Expoziții și simpozioane organizate la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele
Naturii, Muzeul de Artă din Roman și la Biblioteca Municipală „George Radu
Melidon”, pentru care sunt necesare: cheltuieli de logistică și sonorizare;
- Show Sportiv „Ziua Campionilor”, organizat în Piața Roman-Vodă – concurs
de powerliftig, desfășurat pe categorii de greutate, eveniment la care participă Dan
Stănescu - campion național și cel mai bun recordman mondial la flotări anduranță,
Sorin Sprânceană, Petrea Roxana și cluburile de fitness din Roman: Fitness Club,
Mariko Inn și Tonus Gym. Pentru acest eveniment sunt necesare următoarele: scenă,
afișe, flyere, banner, promovare, sonorizare, cupe, medalii și diplome;
- SPORT DE MASĂ – Tur ciclist prin municipiul Roman, organizat pentru
romașcanii posesori de biciclete, pentru care sunt necesare: cheltuieli de promovare,
logistică, organizare antemergător și asistență medicală pe traseu,
- Spectacol de talente locale în Piața Roman-Vodă, unde vor evolua tineri
interpreți din unitățile de învățământ romașcane și de la cluburile de muzică și de dans
din municipiul Roman, care s-au remarcat în concursurile locale și naționale, pentru
care sunt necesare: scenă, sonorizare, banner, promovare, premii în bani pentru
câștigătorii concursului de talente locale;
- Spectacole de divertisment cu artiști consacrați pentru care sunt necesare:
scenă, sonorizare, precum și onorarii, transport, cazare și diurnă pentru artiști
profesioniști și staff-ul tehnic;
- Organizarea „Festivalului Tradițional al Meșteșugarilor” și a Parcului de
distracții, în Piața Roman-Vodă, precum și spectacole muzicale timp de 3 zile, în
perioada 18 - 20 mai 2018, unde vor evolua artiști profesioniști de muzică populară și
ușoară precum și talente locale, conform solicitării S.C.VIOBETI COMIMPEX
S.R.L nr. 11/13.03.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub
nr. 4994/13.03.2018. Pentru aceste acțiuni sunt necesare cheltuieli cu promovarea
evenimentului în mass-media, afișe, bannere, spot, publicitate, pază, furnizare apă și
energie electrică, toalete ecologice și igienizarea lor, salubritate, asistență medicală,
protecție scenă, scenă, lumini și sonorizare pentru spectacole, conform Acordului de
colaborare din Anexa 2 (inclusiv Anexele 2A și 2B) care va face parte integrantă din
Hotărâre;
- Festivalul „Garabet Ibrăileanu”, ediția I, organizat în perioada 18 – 20 mai
2018 de Uniunea Armenilor din România – sucursala Roman, reprezentată prin dr.
Emanuel Nazaretian, președinte, cu 4 secțiuni:
1. Restituiri – Omul, personalitatea, opera literară a scriitorului Garabet
Ibrăileanu, proiecția filmului „Adela” în regia lui Mircea Veroiu;
2. Concurs de aforisme;
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3. Critică literară – Garabet Ibrăileanu, premiul USR - Opera Omnia, premiul
USR – Debut 2017;
4. Celebrarea Centenarului Unirii, comunicări științifice.
La acest festival vor conferenția: Nicolae Manolescu, Răzvan Voncu, Ioan
Holban, Lucian Strochi, având ca moderatori pe Cristina Emanuela Dascălu, Daniel
Cristea Enache, Marius Chelcu, prezentator Florin Kevorkian.
Pentru buna desfășurare a acestui festival sunt necesare: sală de festivități,
sonorizare, ecran de proiecție film, proiector, promovare, transportul invitaților pe raza
municipiului Roman.
- Festivalul-concurs „MUZICA E VIAȚA MEA” – organizat în Piața RomanVodă, în parteneriat cu Clubul Copiilor Roman, conform solicitării Clubului Copiilor
Roman nr. 487/19.04.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub
nr. 7778/19.04.2018, activitate înscrisă în Calendarul Activităților Educative
Regionale și Interjudețene 2018, la poziția 928, domeniul cultural-artistic – muzică,
aprobat de M.E.N, precum și în Calendarul manifestărilor și acțiunilor organizate în
cursul anului 2018 de Primăria municipiului Roman, cu prilejul Centenarului Primului
Război Mondial și al Marii Uniri: „ARC PESTE TIMP: ROMÂNIA MARE ROMAN 100”, la poziția 25, manifestare pentru care sunt necesare: scenă, sonorizare,
premii pentru câștigători, conform Acordului de asociere din Anexa 3 care va face
parte integrantă din Hotărâre;
- Concursul zonal de box Memorialul „Bardă Dumitru”, ediția a VIII-a,
desfășurat sub egida Federației Române de Box, în data de 19.05.2018, organizat de
Primăria municipiului Roman în parteneriat cu Asociația Box Club Municipal
Roman, la care vor participa 40 de sportivi de la 6 cluburi de specialitate, în baza
solicitării Asociației Box Club Municipal Roman înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 7776/19.04.2018, manifestare pentru care sunt necesare sume pentru:
barem arbitraj, diplome, tricouri, medalii și cupe, masă sportivi, conform Acordului de
asociere din anexa nr. 4 care va face parte integrantă din hotărâre.
- Alte cheltuieli de logistică, premii pentru întreceri sportive de masă, activități
culturale, artistice, muzicale, educative desfășurate în cadrul Zilelor Municipiului
Roman 2018.
Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestor activități dedicate
cetățenilor romașcani, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a
sumei de 145.000 lei.

*
Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman solicită prin cererea nr. 2029 din
29.03.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 6989 din
05.04.2018, un sprijin financiar de 1.500 lei pentru organizarea Concursului Regional
de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția 2018, la Roman.
Suma solicitată este necesară pentru achiziționarea trofeelor concursului,
tipărirea volumelor de versuri, tipărirea revistelor cu articolele cadrelor didactice,
diplome, realizarea mapelor pentru invitați.
Ultima ediție a Concursului Regional de creație lirică „Dor de poezie“ a atras
un număr mari de participanți, totalizând 100 de elevi din țară, din 16 județe, precum și
din Republica Moldova.
Proiectul are două secțiuni: Elevi – creații literare și Profesori – sesiune de
referate și comunicări științifice cu tema „Literatură și celelalte arte”.
Proiectul are drept obiective desfășurarea unor activități care să ducă la trezirea
interesului elevilor pentru creația lirică, afirmarea, cunoașterea și stimularea
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potențialului artistic și creativ al elevilor, precum și dezvoltarea dragostei pentru
frumos și interacțiunea culturală. Finalitatea și impactul celor 15 ediții anterioare
susține continuarea acestui concurs de creație lirică devenit tradiție pentru Colegiul
Tehnic „Petru Poni”.
Ținând cont de importanța unui asemenea proiect educațional la nivel regional,
propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru
sprijinirea acestui proiect, conform Acordului de asociere din anexa nr. 5, care va face
parte integrantă din hotărâre.

*

Colegiul Național „Roman Vodă” din Roman solicită prin cererea nr. 1450
din 28.03.2018 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 5366 din
29.03.2018, un sprijin financiar din partea administrației locale în vederea participării
cu o expoziție de lucrări ale elevilor romașcani la Festivalul Internațional „Blecher
Fest” în perioada 25.05.2018-27.05.2018 și pentru organizarea expoziției „Sunetul
culorilor” în data de 1 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, la Palas Mall
Iași. Aceste activități artistice au ca scop primordial promovarea talentelor romașcane
care merită toată susținerea și motivarea în vederea creșterii prestigiului unităților
școlare din Roman atât pe plan local cât și național, contribuind în același timp la
dezvoltarea sensibilităților artistice și îmbogățirea culturală a tinerilor.
Pentru realizarea acestor activități se solicită sume necesare pentru
achiziționarea unor materiale necesare creației artistice precum și expunerii lucrărilor:
6 panouri de expunere, dispozitive de prindere a lucrărilor, 20 m pânză de sac, culori
acrilice și pensoane, 6 șevalete, precum și asigurarea transportului elevilor și
instrumentelor de la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”.
Având în vedere faptul că aceste activități cultural-artistice promovează tinerele
talente romașcane precum și imaginea Municipiului Roman, propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 3.500 lei pentru sprijinirea acestui
proiect, conform Acordului de asociere din anexa nr. 6, care va face parte integrantă
din hotărâre.

*

Asociația ARTIS din Iași, reprezentată prin dl. Vasile-Bogdan Pitaru,
președinte și doamna Silvia Alexandra Nistor, coordonator, solicită prin cererea
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 7371 din 16.04.2018, un sprijin
financiar din partea administrației locale în vederea organizării Caravanei
Cinematografice a Centenarului Filmului Românesc la Roman, în data de
25.05.2018.
Acest eveniment organizat cu prilejul Centenarului Marii Uniri va include
următoarele: vernisajul expoziției AGERPRES – România: Evoluție, ediție specială
pentru Centenarul Marii Uniri, vizionarea filmului documentar AGERPRES – Marea
Unire, România la 100 de ani, sesiunea de întrebări și răspunsuri, discursuri, acordarea
de distincții partenerilor locali, prezentarea contextului istoric, prezentarea filmului și a
invitatului special, vizionarea filmului din cadrul Centenarului Filmului Românesc,
sesiunea de întrebări și răspunsuri cu invitatul special și acordarea de distincții
partenerilor și invitatului special.
Pentru realizarea acestei manifestări sunt necesare sume pentru asigurarea
cazării (cu meniu complet inclus) pentru 7 persoane și transport cu 2 mașini Iași –
Roman – Iași, sală cu video proiecție și aparatura necesară, precum și promovarea
evenimentului în mass media locală și regională.
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Având în vedere faptul că această manifestare este menționată în Calendarul
manifestărilor și acțiunilor organizate în cursul anului 2018 de Primăria municipiului
Roman, cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri: „ARC
PESTE TIMP: ROMÂNIA MARE - ROMAN 100”, la poziția 44, precum și faptul că
prin acest proiect se propune promovarea municipiului Roman on-line și off-line la
nivel național, prin partenerii Asociației Artis, urbea noastră urmând a fi înscrisă în
Cartea de Onoare a Filmului Românesc, propun domnilor consilieri alocarea din
bugetul local a sumei de 1.500 lei pentru sprijinirea acestui proiect, conform Acordului
de asociere din anexa nr. 7, care va face parte integrantă din hotărâre.

*
Prin cererea nr. 490 din 19.04.2018 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 7780 din 19.04.2018, Clubul Copiilor Roman, în parteneriat cu
Palatul Național al Copiilor București și Federația Română de Orientare, solicită un
sprijin financiar de 1.500 lei în vederea organizării în bune condiții a Concursului
Național de Orientare, la Roman, în perioada 31.05.2018 - 03.06.2018, manifestare
înscrisă în Calendarul Activităților Educative Naționale 2018, la pozițiile 9 și 26,
domeniul sportiv, aprobat de M.E.N.
Suma solicitată pentru buna desfășurare a manifestării în municipiul Roman
este necesară pentru: acordarea de premii, realizarea diplomelor, achiziționarea de
cupe și medalii, sonorizare.
Având în vedere faptul că această manifestare este menționată în Calendarul
manifestărilor și acțiunilor organizate în cursul anului 2018 de Primăria municipiului
Roman, cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri: „ARC
PESTE TIMP: ROMÂNIA MARE - ROMAN 100”, la poziția 28, precum și faptul că
Romanul găzduiește o parte din activitățile desfășurate în cele 3 zile ale acestui
concursul național la care participă concurenți din întreaga țară, promovând astfel
imaginea municipiului la nivel național, având ca rol principal promovarea sportului
de masă, mișcarea în general pentru un stil de viață activ și sănătos, propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru sprijinirea acestui
proiect, conform Acordului de asociere din anexa nr. 8, care va face parte integrantă
din hotărâre.

*
De Ziua Internațională a copilului 2018, se vor organiza manifestări culturalartistice dedicate evenimentului în toate grădinițele și creșele din municipiul Roman,
prilej cu care se vor prezenta spectacole organizate de copiii preșcolari din aceste
instituții de învățământ romașcane.
În fiecare an, copiii din unitățile de învățământ școlar așteaptă cu nerăbdare ca
autoritățile publice locale să le ofere, de ziua lor, dulciuri și surprize, așa cum Primăria
municipiului Roman a fost prezentă, ca de fiecare dată, la acest eveniment.
De aceea, în acest an, Primăria municipiului Roman va participa la aceste
manifestări cu ,,Caravana Copilăriei”, pregătind pachete-cadou, pe care le va oferi de
,,Ziua Internațională a copilului” 2018, tuturor copiilor din fiecare unitate preșcolară
romașcană.
De asemenea, conform H.C.L. nr. 28/27.02.2014, prin care se aprobă
Regulamentul privind premierea elevilor și cadrelor didactice care obțin rezultate
deosebite la olimpiade și concursuri școlare, în cadrul manifestărilor anuale dedicate
Zilelor municipiului Roman 2018, se acordă premii în bani și diplome elevilor din
învățământul gimnazial și liceal care au obținut locul I, II sau III la concursurile
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internaționale și naționale acreditate de M.E.N., celor care au obținut locul I, II, III sau
mențiune la etapa internațională și națională a olimpiadelor școlare, celor care au
obținut locul I, II sau III la etapa județeană a olimpiadelor școlare și celor care au
obținut locul I, II sau III la campionatele naționale, europene și mondiale. De
asemenea, în același cadru festiv, sunt premiate și cadrele didactice sau antrenorii care
au pregătit elevii cu performanțele remarcabile menționate mai sus. Pentru elevii din
învățământul primar care au obținut rezultate remarcabile la concursurile școlare
acreditate de M.E.N. se acordă pachete-cadou cu ocazia Zilei Internaționale a
Copilului. Listele cu elevii premiați sunt comunicate de către fiecare unitate de
învățământ din Roman, pe baza rezultatelor obținute.
Pentru acest eveniment sunt necesare fonduri pentru achiziționarea unui număr
de aproximativ 3500 de pachete-cadou, diplome, felicitări, conform centralizării
efectivelor de copii pe grupe de vârstă, din învățământul preșcolar și primar, precum și
din Asociația copiilor cu handicap fizic.
Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestor activități dedicate
copiilor romașcani, rog domnii consilieri să aprobe efectuarea din bugetul local a unor
cheltuieli în sumă de 35.000 lei.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.

Iniţiator
Primarul Muynicipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Nr. 7811 din 20.04.2018

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 alin. 4, lit. „b” 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, Mass Media și IT

Jr. Mihai BÎRJOVANU

