
 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. __ din 27.06.2018 
 

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 11896 din 20.06.2018 iniţiată de către 

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 11898 din 20.06.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, 

Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei de buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, 

învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 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”, „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 1.000 lei pentru 

organizarea Caravanei Filmelor TIFF la Roman, în perioada 17-18 iulie 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 100.000 lei pentru 

achiziționarea serviciilor artistice de reconstituire istorică din cadrul Proiectului 

Festivalurile istorice ale României – ZARGIDAVA – ediția I, la Roman, care se 

va desfășura în Parcul Zăvoi (fostul Cartodrom), în perioada 6 – 8 iulie 2018. 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru 

organizarea în bune condiții a evenimentelor „Petrecere în Ștrand”, în data de 13 



 

 

 

iulie 2018 și respectiv 11 august 2018, conform Acordului de asociere din anexa 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.450 lei pentru buna 

desfășurare a programului de educație non-formală și de dezvoltare personală 

GROW, ediția 2018, care se va derula în perioada 1 iulie - 31 iulie 2018, conform 

Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele 

aprobate. 

Art. 6. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

       

  Preşedinte de şedinţă                                                 Contrasemnează 

            Consilier,                                               Secretarul Municipiului Roman, 

    Constantin GHICA                Gheorghe CARNARIU 



 

 

                            

                                                          Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.06.2018 

 

 

 

MUNICIPIUL ROMAN           Asociația Festivalului de Film Transilvania 

 

 
        

 

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 Festivalului de Film Transilvania, cu sediul în București, Str. Popa 

Soare, nr. 52, sector 2, tel. +40 213 266 480, e-mail: info@tiff.ro, reprezentată prin dl. 

Tudor Giurgiu, președinte și doamna Alexandra Boghiu, coordonator proiect, tel. 0733-

735.906. 

 
 II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația 

Festivalului de Film Transilvania, în vederea organizării Caravanei Filmelor TIFF la 

Roman, în perioada 17-18 iulie 2018. 

 
           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.07.2018 - 01.08.2018. 

 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 

a. să asigure cazare (cu meniu complet inclus) pentru echipa tehnică formată din 4 membri, 

în limita sumei de 1.000 lei; 

b. să pună la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia stabilită de comun acord pentru 

evenimentul Caravana Filmelor TIFF; 

c. să asigure gratuit alimentarea cu energia electrică necesară pentru organizarea în bune 

condiţii a evenimentului; 

d. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, Poliţia 

Națională, în conformitate cu dispozițiile legale; 

e. să asigure paza, în mod gratuit, în perioada 17–18 iulie 2018, prin Direcția Poliţiei 

Locale;  

f. să asigure garduri de protecție pentru asigurarea perimetrului de siguranță a 

echipamentelor, pe timpul nopții; 

g. să pună la dispoziție gratuit spații de afișaj pentru materialele de promovare ale 

evenimentului; 
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h. să asigure un număr de 500 de scaune pentru cele 2 seri de protecție. 
 

4.2. Obligațiile Asociației Festivalului de Film Transilvania: 

a. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului 

Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman; 

b. să prezinte documente justificative privind serviciile prevăzute la art. 4.1, în forma și 

structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman, cu mențiunea că 

sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator,  

c. 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; 

d. să asigure derularea proiecțiilor de filme de artă europene din programul TIFF 2018, 

în zilele de 17 și 18 iulie 2018; 

e.  să plătească costurile de difuzare și a realizare ale proiectului Caravana Filmelor 

TIFF 2018, respectiv: drepturile de autor pentru difuzarea filmelor, costurile de transport 

București – Roman (tur-retur), echipamentele de proiecție, sunet și logistică precum și 

pentru echipa tehnică. 

 
        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 Festivalului de Film Transilvania 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 Festivalului de Film Transilvania 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 Festivalului de Film Transilvania 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       Asociația Festivalului de Film Transilvania 

 

                Primar,       Președinte,      

    Lucian-Ovidiu Micu                                  Tudor Giurgiu         

                       
 

              Secretar, 

     Gheorghe Carnariu 

 

 

 

        Director Economic           Coordonator proiect,                                                                   

   Ciprian Dorin Alexandru             Alexandra Boghiu 

 

 

 

Șef  Birou Juridic Contencios, 

           Corina Popa 

 

 

 

       Șef SOECCÎMMIT, 

        Mihai Bîrjovanu 

 

 

 
 

  Nr._________/_____________                 Nr._________/_____________ 



 

 

                        

                                                    Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.  ___  din 27.06.2018 

    

  

MUNICIPIUL ROMAN        CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

 

 I. PĂRȚILE  COLABORĂRII 
 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. Director Constantin-Costea 

Cudalb. 

 

 II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
     Obiectul acordului îl constituie asocierea Municipiului Roman cu Club 

Sportiv Municipal Roman, în vederea organizării evenimentelor Petrecere în 

Ștrand, în data de 13 iulie 2018 și respectiv 11 august 2018, la Complexul 

Sportiv și de Agrement „Moldova”. 

 

           III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE 

3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru perioada 01.07.2018 - 

15.08.2018. 

3.2. Părţile înţeleg că pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentelor 

Petrecere în Ștrand, Municipiul Roman va folosi Ștrandul Municipal din 

incinta Complexului și de Agrement „Moldova” în zilele de 13 iulie 2018 și 

respectiv 11 august 2018, în intervalul orar 11.00 – 22.00. 

3.3. Evenimentele se vor desfășura vineri, 13 iulie 2018 și respectiv 

sâmbătă, 11 august 2018. 

 

    IV. OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR 

 4.1. Obligațiile Municipiului Roman: 

a. să asigure organizarea de: concursuri de volei, concursuri de înot, sesiuni de 

mișcare în aer liber, standuri pentru realizarea de picturi pe piele, standuri cu 

demonstrație de hairstyling (tuns, coafat) și machiaj, stand pentru realizarea de 

fotografii pe suport de hârtie, reprize de magie și baloane gigantice din săpun, 

demonstrații barista și de cocteiluri, petrecere realizată cu tunuri de spumă, 

animatori pentru copii;  

b. să asigure participarea unei echipe de animatoare pentru întreținerea 



 

 

atmosferei și a unui DJ care să ofere muzică pentru toate gusturile; 

c. să achiziționeze materialele necesare pentru petrecerea cu spumă, ornamente, 

baloane, lampioane;  

d. să asigure premiile pentru câștigătorii concursurilor, onorarii 

artiști/animatori/DJ, sonorizare; 

e. se obligă să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. 

Roman, Poliţia Națională, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  

f. să asigure publicitatea necesară evenimentului, prin mijloacele mass-media și 

să se implice direct în realizarea tipăririi de afişe cu nominalizarea în materialele 

promoționale a Municipiului Roman și a Club Sportiv Municipal Roman. 

 

 4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman 

a. să pună la dispoziția organizatorului celor două evenimente zona Ștrandului 

Municipal din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”; 

b. să asigure asistența medicală și salvamar pe durata desfășurării evenimentelor; 

c. să asigure paza evenimentelor în zilele de vineri, 13 iulie 2018 și respectiv 

sâmbătă, 11 august 2018, în intervalul orar 11.00 – 22.00; 

d. să asigure salubrizarea locului de desfășurare a evenimentelor; 

e. să asigure gratuit accesul la Ștrandul Municipal din Complexul Sportiv și de 

Agrement „Moldova”, pentru organizatori, artiști/DJ/animatoare, prestatorii de 

servicii de la eveniment, oficialități și staff-ul tehnic; 

f. să încaseze de la clienții ștrandului taxa de intrare, conform regulamentului, 

aplicând tarifele aferente zilelor de desfășurare; 

g. să asigure buna desfășurare a evenimentelor prin resursele umane proprii. 

 

 V. ÎNCETAREA COLABORĂRII 

  Colaborarea încetează în următoarele situații: 

 a.    expirarea duratei de asociere 

 b.    hotărârea comună a membrilor colaboratori; 

 c.    hotărârea definitivă și  irevocabilă a unei instanțe judecătorești; 

d.    după onorarea obligaţiilor acordului. 

 

 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. 

 

 VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
 7.1. 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. 

 7.2. Prezentul acord a fost încheiat 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. 

 



 

 

 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 colaboratori. 

 8.2. Prezentul acord a fost încheiat azi ______________ într-un număr de 

2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare membru colaborator. 

 

 

 

MUNICIPIUL ROMAN       C.S.M. ROMAN 

          Primar,        Director, 

Lucian Ovidiu MICU        Constantin-Costea CUDALB

      

        

           Secretar,       Contabil Şef, 

Gheorghe CARNARIU           Tatiana Nicoleta DĂNILĂ 

      

 

    Director Economic     Serviciu Baze Sportive 

Ciprian ALEXANDRU          Mihai CRISTEA 

          

    

 

Birou Juridic Contencios      

               

 

 

Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T.  

    Mihai BÎRJOVANU 

 

 
 

                    

  Nr._________/_____________                

Nr._________/_____________ 

 



 

 

                       

                                                             Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.  ___ din 27.06.2018 

 

 

 

MUNICIPIUL ROMAN              Asociația Școala de Valori  

 

        

 

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 Școala de Valori, cu sediul în București, Str. Gheorghe Manu, nr. 

3, Et. 4, Sector 1, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 

27/04.03.2010, C.I.F. RO26781002, având contul IBAN: RO35 0000 0009 4062 

4006 deschis la Unicredit Bank- Sucursala București –Sfântul Gheorghe, 

reprezentată legal. de dna. Elena Vasilica, director executiv și de Ema Vrînceanu – 

coordonator local de proiect în municipiul Roman, tel. +40745928469, e-mail 

ema.vrinceanu@scoaladevalori.ro . 

 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația 

Școala de Valori, pentru buna desfășurare a programului de educație non-formală 

și de dezvoltare personală GROW, ediția 2018, care se va derula în perioada 1 iulie 

- 31 iulie 2018. 

 

           III. DURATA ASOCIERII 

    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.07.2018 - 30.08.2018. 

 

   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 
4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 

a. să asigure masa, transportul local și zonal, abonament sală sport, consumabile și 

materiale de papetărie pentru doi traineri pe o perioadă de 4 săptămâni, în limita 

sumei de 1.450 lei; 

 

4.2. Obligațiile Asociației Școala de Valori: 

a. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria 

Municipiului Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman; 

b. să prezinte documente justificative privind serviciile prevăzute la art. 4.1, în 

forma și structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman, cu 

mailto:ema.vrinceanu@scoaladevalori.ro


 

 

mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator,  

c. 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; 

d. să asigure derularea activităților din programul GROW la Roman în perioada 1 

iulie – 31 iulie 2018. 

 

        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 Școala de Valori 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 Școala de Valori 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 Școala de Valori 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         Asociația Școala de Valori 

 

                Primar,           Director executiv,      

    Lucian-Ovidiu Micu                                  Elena Vasilica         

                       

 

              Secretar, 

     Gheorghe Carnariu 

 

 

 

        Director Economic      Coordonator local de proiect,                                                                   

   Ciprian Dorin Alexandru             Ema Vrînceanu 

 

 

 

Șef  Birou Juridic Contencios, 

           Corina Popa 

 

 

 

       Șef SOECCÎMMIT, 

        Mihai Bîrjovanu 

 

 

 

 

  Nr._________/_____________                 

Nr._________/_____________ 



 

1 

 

 

  

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. 11896 din 20.06.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 

unor cheltuieli din bugetul local 
  

 Asociația Festivalului de Film Transilvania, cu sediul în București, 

reprezentată prin dl. Tudor Giurgiu, președinte și doamna Alexandra Boghiu, 

coordonator proiect, solicită prin cererea înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 11099 din 11.06.2018, organizarea unor proiecții de film la 

Roman, în perioada 17-18 iulie 2018, în cadrul Caravanei Filmelor TIFF, ediția 

a noua. 

 Programul Caravanei TIFF cuprinde peste 15 orașe din țară, iar proiecțiile 

au loc în aer liber, accesul publicului fiind gratuit. Rolul acestui proiect este de a 

oferi publicului pasionat de filme un eveniment inedit, în centrul căruia se vor 

regăsi producții cinematografice românești. Totodată, Caravana Filmelor TIFF 

oferă publicului accesul la o gamă de proiecții europene, punând accentul pe 

valoarea culturală a operelor cinematografice. Filmele proiectate la Roman vor 

fi filme de artă europene, cele mai noi filme românești și filme din programul 

TIFF 2018. 

 Costurile de difuzare și realizare ale proiectului Caravana Filmelor TIFF 

2018 în sumă totală de 7.000 lei, sunt pentru următoarele: drepturi de autor 

pentru difuzarea filmelor, cheltuieli de transport București – Roman (tur-retur), 

echipamente de proiecție, sunet și logistică precum și pentru echipa tehnică.  

 Pentru desfășurarea în condiții optime a proiecțiilor în aer liber în 

perioada 17-18 iulie 2018, Asociația Festivalului de Film Transilvania solicită 

ca Municipiul Roman să sprijine acest proiect cu următoarele: 

 - obținerea autorizațiilor necesare pentru desfășurarea proiectului în aer 

liber, 

 - asigurarea alimentării cu curent electric, 

 - asigurarea pazei pe timpul desfășurării evenimentului, 

 - garduri pentru asigurarea perimetrului de siguranță a echipamentelor pe 

timpul nopții, 

 - spații gratuite de afișaj pentru materialele de promovare a 

evenimentului, 

 - 500 de scaune pentru cele două seri de proiecție, 
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 - asigurarea cazării și mesei pentru echipa tehnică (4 membri). 

 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 acest proiect oferă publicului romașcan 

cele mai noi filme europene și producții cinematografice românești, cu impact 

cultural la nivelul comunității locale, propun domnilor consilieri alocarea din 

bugetul local a sumei de 1.000 lei pentru sprijinirea acestui proiect, conform 

Acordului de asociere din anexa nr 1, care va face parte integrantă din hotărâre. 

* 

 În perioada 6-8 iulie 2018, Primăria municipiului Roman va organiza în 

Parcul Zăvoi (fostul Cartodrom) proiectul Festivalurile istorice ale României - 

ZARGIDAVA, Roman – ediția I. 

 Obiectivul acestui proiect este promovarea patrimoniului și istoriei 

regiunii dar și educarea publicului prin prezentarea unor aspecte din viața civilă 

și militară a strămoșilor noștri din perioadele istorice ale antichității, cea 

medievală și pre-modernă. Acest festival va prezenta istoria, obiceiurile, stilul 

de viață civil și militar din perioada geto-dacilor, perioada medievală și cea 

premodernă. Totodată, având în vedere faptul că lângă Roman se află celebra 

cetate Zargidava (pomenită încă din antichitate de către Ptolemeu), acest proiect 

se dorește a fi unul de viitor care să cuprindă informarea cetățenilor din 

municipiul Roman și Roman Metropolitan despre această cetate antică dar să îi 

și implice în activitățile geto-dacilor reproduse de artiști din toată țara. 

 Astfel, Romanul se va întoarce în timp, în mai multe vremuri și epoci:  

- Prima epocă este cea în care marele rege geto-dac Burebista a reușit unirea 

tuturor regatelor și triburilor de pe teritoriul actual (și nu numai) al țării noastre, 

în perioada antichității a istoriei, în timpul domniei din anii 82-44 î.e.n. 

- A două epocă este cea din perioada medievală, când are loc „Unirea celor trei 

principate”: Țara Românească, Moldova și Ardealul, realizată de către 

voievodul Mihai Viteazu în anul 1600, pe data de 27 mai la Alba Iulia. 

- A treia epocă este cea de la finele secolului XIX, când are loc „Mica Unire”, 

Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza de la 24 ianuarie 1859, 

fiind astfel penultimul pas pe calea înfăptuirii „MARII UNIRI” și a Statului 

Unitar Român, la data de 1 decembrie 1918. 

 Cele trei zile de festival vor avea un program bogat pentru cei care iubesc 

istoria transformată în spectacol, program ce cuprinde atât evenimente culturale 

şi ştiinţifice, cât şi spectacole de reconstituire istorică, paradă de costume, 

ateliere  destinate copiilor, târguri de sclavi, activități destinate părinților și 

adulților, jocuri de gladiatori, lupte între daci și romani, armata română versus 

armata germană și austro-ungară din Primul Război Mondial, etc. 

 La acest eveniment unic, vor participa în jur de 200 de animatori/artiști 

costumați în geţi, daci, sarmați, celţi, bastarni, legionari romani pentru perioada 

antică; Armata Română din Primul Război Mondial compusă din Generalul 

Berthelot alături de soldați, locotenenți de artilerie, infanteriști marini, surori 
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medicale de la Crucea Roșie, care vor reconstitui lupte împotriva armatelor 

hortiste formate din soldați germani și austrieci. 

 

ACTIVITĂȚI - ziua 1 (vineri 6 iulie 2018): 

 Festivalul va debuta cu un spectacol: dansuri antice, salutul trupelor 

participante, etc, pentru ca la final să aibă loc ceremonia de aprindere a „Focului 

Sacru” în Piața Roman-Vodă – Esplanadă Statuie. Va urma o paradă nocturnă a 

tuturor reenactorilor costumați și echipați cu torțe aprinse, pe un traseu 

prestabilit: Piața Roman Vodă, str. Bogdan Dragoș, str. Dimitrie Cantemir, str. 

Moldovei, Parcul Zăvoi (fostul Cartodrom). Prima seară a festivalului se va 

încheia cu un concert ce va începe la orele 21.00 în parcul Zăvoi. 

 Următoarele două zile ale festivalului vor avea loc în Parcul Zăvoi (fostul 

Cartodrom), unde publicul se va putea delecta cu diferite activități și spectacole, 

unde vor vedea și învăța cum își trăiau viața strămoșii noștri de la geto-daci și 

soldați din Armata Română versus armatele hortiste în Primul Război Mondial 

de la 1918, plus concertele la finalul fiecărei zi de eveniment. 

 

ACTIVITĂȚI FESTIVAL – ziua 2 și 3 (sâmbătă, 7 iulie – duminică, 8 iulie 

2018): 

- Prezentarea de echipamente și luptători: geto-daci, sarmați, celți, bastarni, 

romani; soldați români și soldați hortiști; 

- Prezentarea reenactorilor și tehnicile de luptă abordate de fiecare armată în 

parte; 

- Scene de luptă între gladiatori; 

- Ateliere de: olărie, fierărie, pielărie, prelucrarea lemnului și a osului, pictură, 

monetărie, confecționare bijuterii antice, țesătorie, confecționare veșminte 

antice, scris/ official scriptoria, cu prezentare de suporți și ustensile de scris;  

- Antrenamente de luptă, dedicate publicului: tras cu arcul și aruncarea suliței. 

- Stand cu ,,plante magice” dacice; 

- Tabere cu echipamentele și armele din dotare expuse publicului; 

- Gastronomie antică; 

- Mini-expoziție: replici după artefacte romane (strigilis, aryballos, fibule etc.), 

cu exemplificări în privința utilizării acestora. 

 Trupele de dansatoare Nimfele dacice vor încânta publicul cu spectacole 

și ritualuri inedite cum ar fi: 

- Jocuri romane (latraculi, mola, zaruri, astragalus etc.);  

- ,,Ritual de Nuntă Romană” – spectacol de teatru și dans antic;  

- ,,Plante Magice în Dacia” – ritual de inițiere în arta culegerii de plante; 

- Spectacol de muzică antică, dans antic roman și ritualuri dacice;  

- Atelier de dans antic pentru copii.  

 În cadrul evenimentului va avea loc și Târgul de sclavi (în urma unei 

licitații, doritorii din public, își vor putea cumpăra gladiatori, femei sau bărbați 

daci, meșteșugari sau cântăreți, beneficiind de talentul și serviciile sclavilor pe o 

perioadă de timp prestabilită). 

 Pentru pregătirea activităților din cadrul Festivalurilor istorice ale 

României - ZARGIDAVA, Roman – ediția I, sunt necesare următoarele: 
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spațiul pentru desfășurarea activităților, achiziționarea materialelor necesare 

pentru amenajarea cetății dacice și a taberelor militare, amenajarea cetății cât și 

a taberelor, elaborarea și achiziționarea de materiale și servicii publicitare pentru 

informarea comunității în legătură cu Festivalurile istorice ale României - 

ZARGIDAVA, Roman – ediția I. 

 În cadrul Festivalurilor istorice ale României - ZARGIDAVA, Roman 

– ediția I, participarea publicului va fi gratuită iar programul previzional va fi 

următorul: 

Vineri 6 iulie 2018 

 Ora 20.00 – Spectacolul de deschidere a festivalului: 

- Dansurile frumoaselor nimfe dacice, dansurile matroanelor de la Roma, flacăra 

antică 

- Paradă cu torțe (după aprinderea flăcării antice), pe traseul prestabilit: Piața 

Roman Voda, str. Bogdan Dragoș, str. Dimitrie Cantemir, str. Moldovei, Parcul 

Zăvoi (fostul Cartodrom). La paradă vor participa toate trupele de reconstituire 

istorică. 

21.00 – Concerte: Soliști locali, Ansambluri folclorice. 

Sâmbătă 7 iulie 2018 

12.00 - Parada și prezentarea asociațiilor. 

12.30- Deschiderea taberelor civile/militare (ateliere meșteșugărești, tir cu arcul, 

gastronomie antică, etc.) 

15.00-18.00 - Prezentări şi demonstraţii militare ale trupelor participante, lupte 

de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi.  

18.30- Bătăliile celor două epoci distincte ale istoriei României:  

- Primul Război Mondial, reconstituirea unei fărâme de luptă de la Oituz, între 

Armata Română și cea hortistă, și 

19.00 - Războaiele traco-romane din anii 59-61 î.Hr. ale regelui 

BUREBISTA, Ritual de alianță sarmatic, ritualul de incinerare a unui Tarabostes 

căzut în luptă (Rugul lui Zamolxe) 

20.00 – Concerte: Soliști locali, Formații artistice. 

Duminică 8 iulie 2018 

12.00 - Deschiderea taberelor civile/militare (ateliere meșteșugărești, tir cu 

arcul, gastronomie antică; 

14.00 - 16.00 - Prezentări şi demonstraţii militare ale trupelor participante, lupte 

de gladiatori, dansuri antice, târg de sclavi; 

16.30- Bătăliile celor două epoci distincte ale istoriei României:  

- Primul Război Mondial, reconstituirea unei fărâme de luptă de la Oituz, între 

Armata Română și cea hortistă, și 

17.00 - Războaiele daco-romane din anii 86-89 d.Hr. ale regelui DECEBAL. 

19.30 – Concerte: Soliști și formații artistice. 

 Pentru aceste acțiuni sunt necesare cheltuieli de prestări servicii ale 

artiștilor și figuranților (reenactori) care vor face reconstituirile și spectacolele 

istorice, spectacolul folcloric, staff-ul tehnic, precum și masa și cazarea pentru 

reenactori, artiști și staff-ul tehnic, promovarea evenimentului în mass-media, 

afișe, spot, publicitate, corturi militare de campanie pentru asociațiile din Primul 

Război Mondial și pentru staff, materiale necesare pentru desfășurarea 
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evenimentului: scânduri, țăruși, cuie, saci de iută, sârmă ghimpată, baloți de 

paie, sfoară, butuci/ buturugi de lemn, torțe, fumigene, petarde, pocnitori, lichid 

inflamabil, etc; toate acestea fiind necesare construirii decorului pentru taberele 

militare, a cetății din lemn și linia de front, precum și pentru parada nocturnă cu 

torțe și rugul lui Zamolxes, pază, furnizare apă și energie electrică, toalete 

ecologice și igienizarea lor, salubritate, asistență medicală, protecție scenă, 

scenă, lumini și sonorizare pentru spectacole.  

 Prin acest proiect cultural-artistic, comunitatea locală beneficiază de 

următoarele: 

- dezvoltarea personală a tinerilor participanți în cadrul activităților de 

socializare din programul festivalului; 

- cetățenii participanți la festival vor cunoaște istoria și arta strămoșilor, 

apartenența la comunitate și rolul acestora; 

- informarea cetățenilor cu privire la patrimoniul și istoria orașului Roman, 

promovând celebra cetate Zargidava (pomenită încă din antichitate de 

Ptolemeu); promovând curtea domnească medievală; promovarea bisericilor 

și mănăstirilor fortificate din perioada medievală; promovarea obiectivelor 

turistice moderne ale orașului Roman; 

- recunoașterea pe plan național și internațional a evenimentului; 

- educarea publicului prin prezentarea unor aspecte din viața civilă și militară  

a strămoșilor noștri din perioada antică și premodernă. 

 Având în vedere că 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 31, cu promovarea imaginii municipiului în mass media locală și 

națională, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 

100.000 lei pentru achiziționarea serviciilor artistice de reconstituire istorică 

dacică și romană cuprinzând recrearea unor fragmente din viaţa cotidiană, civilă 

şi militară a civilizaţiilor dacică şi romană, parade, prezentări de arme, 

formațiuni de luptă, tehnici militare, lupte între daci și romani, ateliere 

interactive, precum și reconstituirea unei lupte din Primul Război Mondial, în 

cadrul proiectului Festivalurile istorice ale României - ZARGIDAVA, 

Roman – ediția I, din perioada 6-8 iulie 2018. 

* 

În zilele de 13 iulie 2018 și 11 august 2018, Primăria municipiului Roman 

va organiza evenimentele „Petrecere în Ștrand” la Complexul Sportiv și de 

Agrement ”Moldova” din Roman.  

Petrecerea va avea loc în intervalul 11.00 – 22.00 și va consta în: 

concursuri de volei, concursuri de înot, sesiuni de mișcare în aer liber, standuri 

pentru realizarea de picturi pe piele, standuri cu demonstrație de hairstyling 

(tuns, coafat) și machiaj, stand pentru realizarea de fotografii pe suport de hârtie, 

reprize de magie și baloane gigantice din săpun, demonstrații barista și de 

cocteiluri, petrecere realizată cu tunuri de spumă, animatori pentru copii. 

Atmosfera va fi întreținută și de o echipă de animatoare iar muzica pentru toate 

gusturile va fi asigurată de un DJ. 
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Pentru realizarea în bune condiții ale celor două evenimente, sunt 

necesare sume pentru achiziționarea de materiale pentru petrecerea cu spumă, 

ornamente, baloane, lampioane, premii pentru câștigătorii concursurilor, onorarii 

artiști/animatori/DJ, sonorizare. 

Intrarea în Ștrand se va face conform regulamentului, aplicându-se tarifele 

aferente zilelor de desfășurare.  

 Pentru organizarea acestor evenimente în zilele de 13 iulie 2018 și 11 

august 2018, se impune încheierea unui Acord de asociere între Municipiul 

Roman și Club Sportiv Municipal Roman, cu respectarea obligaţiilor părţilor de 

a realiza sarcinile prevăzute în articolele Acordului de asociere – anexă la 

Hotărârea de Consiliu Local, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 

29 din 20.06.2018 a Club Sportiv Municipal Roman. 

Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a celor două 

evenimente dedicate romașcanilor, rog domnii consilieri să aprobe efectuarea 

din bugetul local a unor cheltuieli în sumă de 2.000 lei, conform Acordului de 

asociere din anexa  nr. 2, care va face parte integrantă din hotărâre. 

* 

 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

11639/18.06.2018, Asociația Școala de Valori din București, reprezentată 

legal de dna. Elena Vasilica, director executiv și de Ema Vrînceanu – 

coordonator local de proiect în municipiul Roman, solicită un sprijin pentru 

derularea în bune condiții a programului GROW, ediția 2018, care se va 

desfășura în perioada 1 iulie - 31 iulie 2018, respectiv pentru asigurare masă, 

transport local și zonal, abonament sală sport, consumabile și materiale de 

papetărie pentru doi traineri pe o perioadă de 4 săptămâni. 

 GROW este un program de educație non-formală și de dezvoltare 

personală, ce vine în completarea curriculei școlare, și este destinat tuturor 

liceenilor. El este organizat de Asociația Școala de Valori în unsprezece orașe 

din țară, printre care și municipiul Roman. În cadrul acestui program, traineri 

din diverse țări vin pentru a crea și prezenta sesiuni dedicate tinerilor ce își 

doresc să își extindă orizonturile.  

 În edițiile precedente au fost invitați din Brazilia, Franța, Taiwan și 

Spania, care au creat un impact pozitiv în rândul liceenilor, mobilizându-i în 

scopul de ai determina să-și organizeze propriile proiecte sustenabile la nivel 

local, programul GROW aflându-se la a treia ediție în municipiul Roman, cu 

sprijinul autorităților publice locale. 

 În cadrul programului vor exista 10 ateliere, care sunt concepute pentru a 

dezvolta anumite abilități ale tinerilor, precum public speaking, organizarea 

timpului, setarea priorităților în viață, managementul unui proiect și lucrul în 

echipă. De asemenea, se vor desfășura și seri tematice, în care trainerii vor 

prezenta aspecte din cultura țărilor lor. Activitățile sunt sprijinite și o echipă de 

voluntari GROW, care se va ocupa de organizarea programului la nivel local și 

asistarea trainerilor în timpul sesiunilor, cât și de promovarea activităților printre 

tineri.  
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 Liceenii vor primi și diplome, care vor atesta prezența lor la activitățile 

acestea. Vor participa aproximativ 50 de tineri romașcani, cu vârste între 14 și 

20 de ani.  

 După terminarea acestor activități, tinerii vor coordona chiar ei alte 

proiecte locale, numite „Community Challenges”. Acestea sunt create chiar de 

ei, iar scopul lor este de a îmbunătăți dezvoltarea comunității locale. Activitățile 

sunt împărțite pe diverse categorii, precum: evenimente artistice, sportive, 

culturale etc. Asemenea proiecte au avut loc și ca urmare a edițiilor trecute: Fit 

for Life, Documentare la apus de soare, Highschool Swap.  

 Pentru organizarea în bune condiții a Programului GROW, ediția 2018, 

este necesară suma de 1.450 lei în vederea acoperirii unei părți din cheltuielile 

pentru găzduirea a doi traineri pe o perioadă de 4 săptămâni, respectiv pentru: 

cheltuieli cu masa, transportul local și zonal, abonament sală sport, consumabile 

și materiale de papetărie. 

 Având în vedere faptul că programul GROW reprezintă o componentă a 

educației non-formale și de dezvoltare personală care se adresează tinerilor din 

municipiul Roman, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a 

sumei de 1.450 lei în vederea asigurării serviciilor de masă, transport local și 

zonal, abonament sală sport, consumabile și materiale de papetărie pentru doi 

traineri pe o perioadă de 4 săptămâni, conform Acordului de asociere din anexa 

nr. 3, care va face parte integrantă din hotărâre. 

Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat. 

 

Iniţiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 

unor cheltuieli din bugetul local 
 

 

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune alocarea din bugetul local a respectivelor sume, se 

constată că acestea 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 

 

 


