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EXPUNERE DE MOTIVE
- suplimentară la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unei cheltuieli din bugetul local
S.C. Creativ Era SRL, cu sediul în Str. Promenadei, nr. 73, jud. Ialomița,
telefon: 0774-022.826, email: office.creativera@gmail.com, reprezentată prin dl.
Mocanu Eugen, Administrator, solicită prin cererea înregistrată la Primăria
municipiului Roman sub nr. 10312 din 29.05.2018, aprobarea modificării datei
de desfășurare a evenimentului ,,Romania în Sărbătoare” în loc de perioada 15,
16, 17 iunie 2018, pentru perioada 22, 23, 24 iunie 2018, condițiile de
colaborare rămânând aceleași.
Solicitarea organizatorului este motivată de faptul că sponsorul principal
al evenimentului (CEC Bank) poate asigura o mobilizare mai bună pentru
municipiul Roman în weekendul 22 - 24 iunie 2018.
Prin urmare, expunerea de motive nr. 10103 din 23.05.2018, se modifică
după cum urmează:
- la alin. 1.: „…proiect cultural-artistic cu ocazia Centenarului Marii
Uniri, care va avea loc la Roman, în perioada 15-17 iunie 2018: Turneul
muzical național „România în Sărbătoare”, se înlocuiește cu: „ …proiect
cultural-artistic cu ocazia Centenarului Marii Uniri, care va avea loc la
Roman, în perioada 22-24 iunie 2018: Turneul muzical național „România
în Sărbătoare”.
- la alin. 4.: „…încheierea unui Acord de colaborare pentru organizarea
și realizarea acestui eveniment la Roman, care să se desfășoare în zilele de 15,
16, 17 iunie 2018”, se înlocuiește cu „ …încheierea unui Acord de colaborare
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pentru organizarea și realizarea acestui eveniment la Roman, care să se
desfășoare în zilele de 22, 23, 24 iunie 2018.”
De asemenea, se modifică Acordul de colaborare – anexă la hotărâre
după cum urmează:
- la Pct. II - 2.1.: „…Prestatorul se obligă să realizeze în perioada 15, 16,
17 iunie 2018” se înlocuiește cu „…Prestatorul se obligă să realizeze în
perioada 22, 23, 24 iunie 2018”
- la Pct. III – 3.2., alin. 1: „…începând de miercuri 13 iunie 2018 de la
ora 12:00 până marți 19 iunie 2018 la ora 07:00” se înlocuiește cu
„…începând de miercuri 20 iunie 2018 de la ora 12:00 până marți 26 iunie
2018 la ora 07:00”.
- la Pct. III – 3.2., alin. 2: „…vineri 15 iunie 2018 până duminică 17 iunie
2018, în intervalul orar 16:00 – 23:00” se înlocuiește cu „…vineri 22 iunie
2018 până duminică 24 iunie 2018, în intervalul orar 16:00 – 23:00”.
- la Pct. III – 3.3.: „…vineri - 15 iunie 2018, sâmbătă - 16 iunie 2018 şi
duminică - 17 iunie 2018” se înlocuiește cu „…vineri - 22 iunie 2018, sâmbătă
- 23 iunie 2018 şi duminică - 24 iunie 2018”
- în Anexa 2, Autorizaţie pentru caravană audio stradală, textul va avea
următorul conținut: „Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 20 - 24
iunie 2018.”
- în Anexa 2, Autorizaţie pentru afişaj stradal, textul va avea următorul
conținut: „Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 20 - 24 iunie 2018.”
Totodată se impune şi modificarea art. 1 din proiectul de hotărâre care va
avea următorul cuprins:
„Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 27.000 lei către
S.C. Creativ Era SRL pentru organizarea în bune condiții a Turneului
muzical național „România în Sărbătoare”, la Roman, în perioada 22–24
iunie 2018, conform Acordului de colaborare din anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.
Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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