ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 17.05.2018
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 9416 din 14.05.2018 iniţiată de LucianOvidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr.
9419 din 14.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 17.05.2018 al Comisiei de buget-finanţe,
avizul favorabil nr. __ din 17.05.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 17.05.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr.__ din 17.05.2018 dat de Secretarul
municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit.
„a”, pct. 4, 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 9.000 lei Asociației
Anima Intelligentia pentru organizarea în bune condiții a Festivalului
internațional Blecher Fest, ediția a II-a la Roman, în perioada 25–27 mai 2018,
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 500 lei Clubului
Copiilor Roman în vederea organizării competiției sportive Cupa Copiilor Qwan
Ki Do, ediția a II-a, la Roman, în data de 24 mai 2018, conform Acordului de
asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.700 lei pentru
realizarea lucrărilor de construcție la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din
Roman.
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele
aprobate.
Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 6. 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 17.05.2018

MUNICIPIUL ROMAN

Asociația Anima Intelligentia

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 Anima Intelligenția, cu sediul în Roman, B-dul Republicii nr. 41,
jud.
Neamț,
tel.
0751-102.908,
cod
fiscal:
37330598,
cont:
RO88RZBR0000060019353801 deschis la RAIFFEISEN BANK, Sucursala
Roman, e-mail: animainteligentia@gmail.com, reprezentată prin dna. Olivia
Andreea Farcaș, președinte.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația
Anima Intelligentia, în vederea organizării Festivalului internațional Blecher
Fest, ediția a II-a la Roman, în perioada 25–27 mai 2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 22.05.2018 - 30.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 9.000 de lei, 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: onorariu Cvartet Filarmonica George
Enescu, cheltuieli de transport invitați din străinătate, cheltuieli de cazare invitați
din străinătate, costuri pentru reprezentații artistice, cheltuieli logistice pentru
promovare în parteneriat cu Primăria Municipiului Roman și Blecher Fest 2018 pe
bicicletele BizzOnWheels în Iași, Bacău, Piatra Neamț.
b. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman,
Poliţia Națională și să asigure asistența medicală, în conformitate cu dispozițiile
legale.
c. să asigure racordarea la sursa de energie electrică, cu personal de specialitate.
d. să asigure gratuit energia electrică necesară pentru organizarea în bune condiţii a
evenimentului.

4.2. Obligațiile Asociației Anima Intelligentia:
a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II, pentru susținerea activității culturalartistice 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. Asociația Anima Intelligentia 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 Anima Intelligentia 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 Anima Intelligentia 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
Farcaș
Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu
Nr._________/_____________
Nr._________/_____________

Asociația Anima Intelligentia
Președinte,
Olivia Andreea

Anexa nr. 2 la H.C.L. __ nr. din 17.05.2018

Municipiul
Roman

Club Sportiv
Municipal 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 Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa RomanVodă 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 Clubul Copiilor Roman, cu sediul în Roman, str. Victor Hugo nr. 9, jud. Neamț,
tel. 0233-740.486, e-mail: clubulcopiilor_roman@yahoo.com, reprezentată prin dl. Ilie
Boloca, director.
.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club Sportiv
Municipal Roman și cu Clubul Copiilor Roman, în vederea organizării competiției
sportive Cupa Copiilor Qwan Ki Do, ediția a II-a, la Roman, în data de 24 mai 2018.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 22.05.2018 – 30.06.2018.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 500 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: achiziționarea de cupe și medalii, tipărirea mapelor de prezentare,
editarea și tipărirea diplomelor.
b. să asigure gratuit accesul în Sala Sporturilor Roman pentru sportivi, organizatori și
spectatori, în data de 24.05.2018, în intervalul orar 16,00-20,00;
c. să asigure gratuit utilitățile de la Sala Sporturilor Roman pentru buna desfășurare a
competiției sportive;
d. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, Poliţia
Națională, în conformitate cu dispozițiile legale.

e. să asigure asistența medicală pe perioada evenimentului.
4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman:
a. să asigure accesul în Sala Sporturilor Roman pentru sportivi și organizatori, pe
perioada desfășurării evenimentului;
b. să asigure sonorizarea evenimentului, în data de 24 mai 2018;
c. să asigure curățenia pe perioada desfășurării evenimentului.
4.3. Obligațiile Clubului 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 sportive
menționate.
b. 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;
c. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea și desfășurarea evenimentului,
d. să asigure baza logistică necesară pentru organizarea și desfășurarea evenimentului,
e. să asigure din resurse financiare proprii/sponsorizări, celelalte cheltuieli
bănești/materiale necesare bunei desfășurări a evenimentului;
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 3 exemplare, câte unul pentru
fiecare membru asociat.
Municipiul
Roman
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Club Sportiv
Municipal Roman
Director,
Constantin-Costea Cudalb

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Contabil Şef,
Tatiana Nicoleta Dănilă

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Birou Juridic Contencios,
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu
Nr.______/_____________
Nr._______/_____________

Nr._______/____________

Clubul Copiilor
Roman
Director,
Ilie Boloca

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. 9416 din 14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
Asociația Anima Intelligentia cu sediul în Roman, B-dul Republicii nr.
41, jud. Neamț, tel. 0751-102.908, e-mail: animainteligentia@gmail.com,
reprezentată prin dna. Andreea Farcaș, președinte, solicită prin cererea
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 9166 din 10.05.2018, un
sprijin financiar în vederea organizării, în asociere cu Municipiul Roman, a unui
proiect cultural care va avea loc la Roman, în perioada 25-27 mai 2018:
Festivalul cultural internațional Blecher Fest, ediția a II-a, 2018.
Bugetul total necesar pentru acest eveniment este de aproximativ 60.223
lei (13.092 Euro), din care Asociația Anima Intelligentia solicită din partea
administrației locale un sprijin financiar în sumă de 16.806 lei, reprezentând
următoarele:
1. Cheltuieli onorariu Cvartet Filarmonica George Enescu – 3.060 lei
2. Cheltuieli de transport invitați din străinătate – 2.821 lei
3. Cheltuieli de cazare invitați din străinătate – 3.525 lei
4. Costuri pentru reprezentații artistice – 6.400 lei
5. Cheltuieli logistice pentru promovare în parteneriat cu Primăria Municipiului
Roman și Blecher Fest 2018 pe bicicletele BizzOnWheels în Iași, Bacău,
Piatra Neamț – 1.000 lei
Festivalul cultural internațional Blecher Fest este un eveniment important
pentru viața culturală a municipiului Roman, iar prezența invitaților români și
internaționali de la această ediție aduce un mare plus de valoare imaginii
orașului și administrației locale.
Obiectivele festivalului sunt: promovarea operei lui Max Blecher la nivel
local, naţional și internaţional, susţinerea și promovarea manifestărilor cultural artistice alternative.
Beneficiarii acestui proiect cultural sunt: cetățenii romașcani – pentru
conștientizarea importanţei culturii în dinamica și dezvoltarea societăţii locale,
autorităţile locale interesate în dezvoltarea orașului Roman ca centru cultural,
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oameni de cultură din România și străinătate, tineri artiști interesaţi de actul de
creaţie (proză, poezie, pictură, graﬁcă, teatru).
Evenimentul BLECHER FEST 2018 se va desfășura după următorul
program:
 M. Blecher pe meridianele lumii - Masă rotundă cu traducătorii operei lui
M. Blecher: Bruno Mazzoni (Italia), Fernando Klabin (Brazilia), Joanna
Kornas-Warwas (Polonia), Jan H. Mysjkin (Belgia).
 GPS Literar
 Lansare de carte - Doris Mironescu - Lansarea volumelor criticului literar
Doris Mironescu: „Viața lui M. Blecher, împotriva biografiei”, ediția a doua,
Humanitas, 2018; M. Blecher, „Opere”, ediție critică realizată la Fundația
Națională pentru Știință și Artă, 2017. Invitați: criticii literari Nicoleta Popa
Blanariu, Adrian Jicu, Adrian G. Romila
 Concert de muzică clasică al Cvartetului Filarmonicii din București
 Performance-uri muzicale alternative: Urletul de Allen Ginsberg cu Ionuț
Caras și Vasile Gherghel + concert Ferenc Ségercz Trio + concert de muzică
veche românească cu trupa Trei Parale
 Concert live percuție - Trupa de percuție Gh. Dima din Piatra Neamț
 Comemorare M. Blecher – la mormântul lui din Cimitirul Evreiesc
 Premiere câștigători concurs de creație „Max Blecher”
 Spectacol de stradă
Festivalul Blecher Fest este organizat de asociația Anima Intelligentia,
un ONG local, dedicat dezvoltării emoționale, educaționale, personale și socioculturale a tinerilor, cu sprijinul ONG-urilor de tineri din Roman, iar accesul la
fiecare dintre momentele festivalului va fi gratuit.
Ținând cont de importanța unui asemenea proiect cultural la nivel local,
național și internațional, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a
sumei de 9.000 lei pentru sprijinirea acestui proiect, conform Acordului de
asociere din anexa nr.1 care va face parte integrantă din hotărâre.
*
Prin cererea nr. 552 din 10.05.2018 și înregistrată la Primăria
municipiului Roman sub nr. 9283 din 10.05.2018, Clubul Copiilor Roman,
solicită un sprijin financiar de 1.000 lei în vederea organizării în bune condiții a
competiției sportive Cupa Copiilor Qwan Ki Do, ediția a II-a, la Roman, în
data de 24 mai 2018.
Pentru desfășurarea în bune condiții a acestui concurs, Clubul Copiilor
Roman solicită sprijin financiar în sumă de 1.000 lei necesară pentru
achiziționarea de cupe și medalii, tipărirea mapelor de prezentare, editarea și
tipărirea diplomelor, precum și accesul gratuit în Sala Sporturilor Roman pentru
sportivi, organizatori și spectatori, în data de 24.05.2018, în intervalul orar
16,00-20,00 și asistența medicală pe perioada evenimentului.
Analizând cererea înaintată de Clubul Copiilor Roman pentru organizarea
competiției sportive Cupa Copiilor Qwan Ki Do, la Roman, în data de 24 mai
2018, eveniment care se desfășoară în preajma Zilei Internaționale a Copilului,
promovând totodată imaginea municipiului la nivel național, se impune
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încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv
Municipal Roman și Clubul Copiilor Roman, cu respectarea obligaţiilor părţilor
de a realiza sarcinile prevăzute în articolele Acordului de asociere – anexa nr. 2
la hotărârea de Consiliu Local, în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr.
26 din 14.05.2018 a Club Sportiv Municipal Roman și, de asemenea, propun
domnilor consilieri să aprobe suma de 500 lei în vederea organizării competiției
sportive Cupa Copiilor Qwan Ki Do, ediția a II-a, la Roman, în data de 24 mai
2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
*
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr.
9196/10.05.2018, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Roman, cu sediul în str.
Sucedava nr. 184, reprezentată prin domnul Cărpușcă Eusehnie - președinte,
solicită sprijin financiar în vederea efectuării unor lucrări în incinta curții
sediului Comunității Rușilor Lipoveni, pentru desfășurarea unor activități
culturale în exteriorul clădirii, unde sunt necesare următoarele: efectuarea
pavării suprafeței de aproximativ 82 metri pătrați cu dale din beton autoblocante,
cu grosimea de 4 cm, în valoare aproximativă de 4.000 lei, ce va fi delimitată de
bordură în lungime de aproximativ 26 m liniari, cu valoare aproximativă de 700
lei. Suma totală estimată, necesară pentru achiziționarea materialelor, este de
4.700 lei.
Analizând cererea înaintată de Comunitatea Rușilor Lipoveni, ținând cont
și de faptul că membrii acestei comunități sunt persoane vârstnice cu posibilități
financiare reduse și numărul acestora fiind tot mai mic de la an la an, propun
domnilor consilieri alocarea sumei de 4.700 lei pentru realizarea lucrărilor de
construcție la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din Roman.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.
Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT

Nr. 9419 din 14.05.2018

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 articolului
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

