
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 

Nr. ___ din 27.06.2018 
 

privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea 

evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 12029 din 22.06.2018 iniţiată de 

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

de specialitate nr. 12031 din 22.06.2018 întocmit de către Serviciul Organizare 

Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 27.06.2018 al Comisiei 

juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.06.2018 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, ale art. 45, precum şi cele ale art.  115, alin. 1, lit. “b” din Legea 

nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă taxa de amplasare a terasei de alimentație publică, în 

cuantum de 10 lei/m.p./zi și tariful de 90 lei/zi pentru foișorul nr. 22, pentru 

evenimentul Roman Tuning Fest din perioada 27-29 iulie 2018. 

Art. 2. Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman, Club 

Sportiv Municipal Roman și Asociația Club Sportiv Autocustoms, pentru 

desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018, 

conform anexei (inclusiv Anexa A) la prezenta hotărâre.  

Art. 3. Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare 

Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

       Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează, 

                Consilier,                                       Secretarul Municipiului Roman,                             

Constantin GHICA                                              Gheorghe CARNARIU 



 

 

                          

 

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

 

 

 

       Municipiul          Club Sportiv             Asociația Club Sportiv 

 Roman      Municipal Roman            Autocustoms  

  

 

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 Club Sportiv Autocustoms, cu sediul în Piatra Neamț, Aleea 

Ulmilor nr. 19, bl. 19, sc. A, ap. 20, județul Neamț, cod fiscal 32351158, tel 0754-

544.441, reprezentată prin domnul Cristofor Alin Roșca. 

 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club 

Sportiv Municipal Roman și cu Asociația Club Sportiv Autocustoms, în 

vederea organizării evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 

2018, începând de vineri 27.07.2018, ora 8.00, până duminică 29.07.2018, ora 

22.00. 

 

           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 20.07.2018 – 01.08.2018.  

 

   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 
4.1. Obligațiile Municipiului Roman: 
a. să asigure gratuit accesul în Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” 

Roman pentru autoturismele expuse, pe perioada desfășurării evenimentului, în 

baza listei întocmite de Asociația Club Sportiv Autocustoms și avizată de C.S.M. 

Roman, care vor intra o singură dată, la începutul evenimentului și ieși o singură 

dată, la finalul evenimentului, pe poarta dinspre str. Victor Hugo; 

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

mailto:csmroman@primariaroman.ro


 

 

Poliţia Națională, în conformitate cu dispozițiile legale; 

c. 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 suprafață de 11.000 mp în cadrul 

Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova” în zona de sud-vest a 

Complexului, conform schiței din anexa A, din care 75 mp pentru amplasare 

terasă de alimentație publică, catering, băuturi alcoolice și nealcoolice destinată 

participanților și publicului, și foișorul nr. 22, pentru activitățile organizatorice ale 

evenimentului, pentru care se va achita tariful de 90 lei/zi. 

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 permită accesul gratuit numai pentru autoturismele expozanților, în parcarea 

Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în baza listei de participanți 

întocmite de Asociația Club Sportiv Autocustoms și avizată de C.S.M. Roman, 

care vor intra o singură dată, la începutul evenimentului și ieși o singură dată, la 

finalul evenimentului, pe poarta dinspre str. Victor Hugo; 

e. să asigure accesul gratuit numai pentru autoturismele organizatorilor în parcarea 

Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în baza unei autorizații 

personalizate emise de C.S.M. Roman, conform listei întocmite de Asociația Club 

Sportiv Autocustoms și avizată de C.S.M. Roman; 

f. să asigure accesul gratuit la Ștrandul Municipal pentru organizatori și expozanți, 

pe durata evenimentului, în limita a 100 de legitimații de acces cu trei intrări, 

valabile pe perioada manifestării. 

g. să încaseze contravaloarea taxei pentru amplasarea terasei pentru alimentație 

publică în suprafață de 75 mp, la tariful de 10 lei/mp/zi și a tarifului de 90 lei/zi 

pentru foișorul nr. 22. 

 

4.3. Obligațiile Asociației Club Sportiv Autocustoms: 

a. să asigure reclama și publicitatea necesară evenimentului, prin toate mijloacele 

mass-media, cu nominalizarea în materialele promoționale a Consiliului Local, 

Primăriei municipiului Roman și a Club Sportiv Municipal Roman; 

b. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea și desfășurarea în bune 

condiții a evenimentului; 

c. să asigure paza bunurilor proprii expuse și a standurilor, pe cheltuiala sa, pe 

durata desfășurării 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; 

f. să amplaseze mașinile expozanților, standurile de prezentare, terasa de 



 

 

alimentație publică doar în zona stabilită prin prezentul Acord; 

g. să achite către C.S.M. Roman contravaloarea taxei pentru amplasarea terasei 

pentru alimentație publică în suprafață de 75 mp, la tariful de 10 lei/mp/zi și a 

tarifului de 90 lei/zi pentru foișorul nr. 22. 

h. să respecte Programul de funcționare precum și Regulamentul de organizare și 

funcționare al Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”; 

i. să asigure cupele pentru festivitatea de premiere a mașinilor participante la 

secțiunile Tuning și Car Audio; 

j. să elibereze zona stabilită pentru desfășurarea evenimentului cel târziu luni 30 

iulie, ora 08.00. 
k.  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, 4  europubele de 120 L; 
 
 
          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 Club Sportiv Autocustoms 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 Club Sportiv Autocustoms își va asuma integral răspunderea 

pentru prejudiciile cauzate din culpa sa Clubului Sportiv Municipal Roman, terților 

sau organismelor care participă la derularea acordului. 

6.5. Asociația Club Sportiv Autocustoms 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              Club Sportiv           Asociația Club 

Sportiv  

        Roman                         Municipal Roman                

Autocustoms 
        Primar,                Director,         Președinte,      

Lucian-Ovidiu Micu                Constantin-Costea Cudalb                  Cristofor Alin 

Roșca  

 

 

        Secretar,                  Contabil Şef,             

Gheorghe Carnariu           Tatiana Nicoleta Dănilă               

 

 

 

  Director Economic,            

Ciprian Dorin Alexandru    

 

 

Birou Juridic Contencios,  

    

 

Șef SOECCÎMMIT, 

       Mihai Bîrjovanu 

 

Nr.______/_____________      Nr._______/____________     

Nr._______/___________ 
 

 

 

 



                                   

 

 

                 Suprafaţă destinată 

organizării evenimentului 

„ROMAN TUNING FEST 2018”; 

 

                    

 

                  Foişor pus la dispoziţie 

Pentru desfăşurarea activităţilor  

organizatorice; 

 

 

                  suprafaţă destinată  

pentru terasă alimentaţie publică 

(75 mp) 



 

 

 

 

  

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. 12029 din 22.06.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 

desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 

2018 
 

  

 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 11609 

din 15.06.2018, Asociația Club Sportiv Autocustoms din Piatra Neamț solicită 

sprijin din partea Municipiului Roman în vederea organizării evenimentului 

Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018, în cadrul Complexului 

Sportiv și de Agrement „Moldova”.  

 La eveniment vor fi expuse aproximativ 140 de mașini modificate din 

care: o parte din mașini vor participa la etapa internațională a db Drag, unde vor 

fi premiate cele mai puternice sisteme audio, iar o parte la ExpoTuning, unde 

vor fi premiate diferite categorii. Intrarea participanților se va face începând de 

vineri, 27 iulie, ora 10.00, iar mașinile vor fi parcate pe spațiul verde din cadrul 

Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova” (zona sud-vest) până duminică, 

29 iulie, ora 18.00, când va avea loc festivitatea de premiere a mașinilor 

participante la secțiunile Tuning și Car Audio. 

 În cadrul evenimentului vor avea loc numeroase activități precum și 

tombole pentru participanți, iar la manifestare se estimează participarea unui 

număr de aproximativ 10.000 de vizitatori. Totodată, va fi amplasată o terasă de 

alimentație publică, catering, băuturi alcoolice și nealcoolice pentru participanții 

la eveniment. 

 Pentru buna desfășurare a acestui eveniment este necesar accesul gratuit la 

Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” pe perioada desfășurării 

manifestării. 

 Evenimentele cu profil auto și în mod special cele axate pe tuning (mașini 

modificate, motorsport, car audio, etc) reușesc de fiecare dată să atragă numeroși 

vizitatori, pasionați ai domeniului și nu numai. Multe din mașinile prezentate 

surprind prin gradul ridicat de modificare, prin instalații de sunet deosebit de 

puternice, prin modificări optice și mecanice extreme, fiind vorba despre 

supercaruri modificate, de mașini capabile să producă peste 160 decibeli 



 

2 

 

presiune sonoră sau de motoare care trec de limita celor 1000 de cai putere, iar 

toate acestea la un loc pot asigura un spectacol inedit pentru comunitate. 

 Astfel, se poate spune cu certitudine că un eveniment mare organizat în 

incinta Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova” poate să reprezinte și să 

devină un punct de reper absolut în calendarul evenimentelor auto organizate în 

România.  

  Evenimentul va asigura gratuit publicitate pentru Municipiul Roman și 

Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, prin popularizarea obiectivului 

în mass-media regională și națională, precum și prin intermediul paginilor de 

internet și social-media din domeniul tuning-ului. 

 Având în vedere solicitarea sus menționată, se impune încheierea unui 

Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și 

Asociația Club Sportiv Autocustoms din Piatra Neamț, 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. 30 din 21.06.2018 a Club Sportiv Municipal Roman. De 

asemenea, se stabilește cuantumul taxei de amplasare a terasei de alimentație 

publică și taxa de închiriere a foișorului nr. 22 pe durata evenimentului, în baza 

Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 30 din 21.06.2018 a Club Sportiv 

Municipal Roman  

 Analizând cererea înaintată de Asociația Club Sportiv Autocustoms din 

Piatra Neamț pentru organizarea evenimentului Roman Tuning Fest, în 

perioada 27-29 iulie 2018, promovând astfel imaginea municipiului la nivel 

național, rog domnii consilieri să aprobe taxa de amplasare a terasei de 

alimentație publică și taxa de închiriere a foișorului nr. 22, precum și Acordul de 

asociere din Anexă 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 



 

 

  
     MUNICIPIUL ROMAN 

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1      www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,           E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și  IT 

Nr. 12031 din 22.06.2018 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 

pentru desfășurarea evenimentului Roman Tuning Fest, în 

perioada 27-29 iulie 2018  

 

 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune aprobarea acordului de asociere privind desfășurarea 

evenimentului Roman Tuning Fest, în perioada 27-29 iulie 2018, se 

constată că acesta este încheiat cu respectarea prevederilor art. 36, 

alin. (2), lit. ”c” şi „e” şi alin. (7), lit. ”a” 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 acesta întruneşte 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 I.T 

Mihai BÎRJOVANU 
 


