RO MÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ____ din 27.06.2018
privind aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 12011 din 22.06.2018 din înaintată
de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate comun nr. 12013 din 22.06.2018 întocmit de către Biroul
Juridic-Contencios și Direcția de Asistență Socială;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei pentru
urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al
Comisiei juridice, avizul favorabil nr. _____ din 27.06.2018 al Comisiei pentru
buget-finanțe, precum şi avizul pentru legalitate nr. ________ din 27.08.2018
dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001R,
legea administrației publice locale, precum și prevederie Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea;
În temeiul art. 45 alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare între
Municipiul Roman și S.C. MARSAT S.A. cu sediul in Roman, str. Ştefan cel
Mare nr. 268, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI
R02662284, cont: RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN,
reprezentata prin domnul Vasile Balcan, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre .
Art. 2. Se aprobă încheierea unor contracte de sponsorizare între Direcția
de Asistență Socială și S.C. MARSAT S.A. cu sediul in Roman, str. Ştefan cel
Mare nr. 268, înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI

R02662284, cont: RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN,
reprezentata prin domnul Vasile Balcan, conform anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la
prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare între Direcția
de Asistență Socială și S.C. AGROMEC S.A. cu sediul in Bira, jud.Neamt,
înregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J27/560/1991, CUI RO2054457,
reprezentata prin domnul Ing. Vasile Balcan, director general, conform anexei
nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va
dice la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului
municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

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

CONTRACT DE SPONSORIZARE
NR____ din __.__.2018

I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

(1). SC MARSAT SA , cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la
Registrul
Comerţului
cu
nr.
27/553/91,
CUI
R02662284,
Cont:
RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul Vasile
Balcan, director, in calitate de sponsor, si,
(2) MUNICIPIUL ROMAN ,cu sediul in loc.Roman , str.Piata Roman-Voda nr.l, Cod
Fiscal 2613583, cont: ROI 1TREZ49221370201XXXXX, deschis la Trezoreria Roman,
reprezentata de domnul primar Lucian-Ovidiu Micu, in calitate de beneficiar, s-a încheiat, in
conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, cu modificările ulterioare, prezentul contract.
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea beneficiarului, de către SC
MARSAT SA, cu suma de 30.000 lei, suma necesara la executarea unei sere pentru legume si
flori( achiziţionare de placi de policarbonat de 10 mm si a unei cantitati de 30 mc beton) pentru
Casa Bunicilor.
rt.4. Beneficiarul se obliga sa utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract potrivit
destinaţiei sale;
Art. 5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze direct
sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publica si va utiliza
suma sponsorizata in scopul aratat in cererea sa.
III.
DISPOZIŢII FINALE
Art.6. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sanctionata cu rezilierea contractului,
restituirea sumei primite si plata de daune, in cuantum egal cu dobanda practicata de banca
sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.
Art.7. Forţa majora exonerează de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii. Partea
afectata de forţa majora are obligaţia sa înştiinţeze, in scris, cealalta parte, in termen de cel mult
cinci zile de la apariţia evenimentului de forţa majora.
Art.8.Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract, in prima etapa, se
vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de menţinere a divergentei, se va face apel la instanţele de
drept comun competente.
Art.9. Părţile convin ca modificarea termenilor acestui contract (inclusiv valoarea si durata
contractului) se poate realiza numai prin act adiţional - care sa constituie in parte integranta la
acest contract.
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare
avand aceeaşi putere.
SPONSOR

BENEFICIAR

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

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. _____ din __.__.2018

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
(1) SC MARSAT SA , cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la
Registrul Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI R02662284, Cont:
RO45BRDE280SV02734712800, deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul
Vasile Balcan, director, in calitate de sponsor, si,
(2) DIRECŢIA ASISTENTA SOCIALA ROMAN- Casa Bunicilor ,cu
sediul in loc.Roman , str.Ogoarelor nr.12. Cod Fiscal 35398236,
reprezentata de doamna Chirugu Gianina, in calitate de beneficiar, s-a
încheiat, in conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, cu modificările
ulterioare, prezentul contract.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea beneficiarului, de către SC
MARSAT SA, cu verdeţuri, legume si fructe de la sera Traian, necesare cantinei centrului Casa
Bunicilor.
Art.3. Sponsorul se obliga sa pună la dispoziţia beneficiarului verdeţuri, legume si fructe in
valoare de 5.000 lei.
Art.4. Beneficiarul se obliga sa utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract potrivit
destinaţiei sale;
Art. 5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze
direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publica si va
utiliza suma sponsorizata in scopul aratat in cererea sa.
III. DISPOZIŢII FINALE
Art.6. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sanctionata cu rezilierea contractului,
restituirea sumei primite si plata de daune, in cuantum egal cu dobanda practicata de banca
sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.
Art.7. Forţa majora exonerează de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii. Partea
afectata de forţa majora are obligaţia sa instiinteze, in scris, cealalta parte, in termen de cel mult
cinci zile de la apariţia evenimentului de forţa majora.
Art.8.Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract, in prima
etapa, se vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de menţinere a divergentei, se va face apel la
instanţele de drept comun competente.
Art.9. Părţile convin ca modificarea termenilor acestui contract (inclusiv valoarea si durata
contractului) se poate realiza numai prin act adiţional - care sa constituie in parte integranta la
acest contract.
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare
avand aceeaşi putere.
/

SPONSOR

BENEFICIAR

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 27.06.2018
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. _____ din __.__.2018

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
(1) SC MARSAT SA , cu sediul in Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 268, înregistrata la Registrul
Comerţului cu nr. 27/553/91, CUI R02662284, Cont: RO45BRDE280SV02734712800,
deschis la BRD ROMAN, reprezentata prin domnul Vasile Balcan, director, in calitate de
sponsor, si,
(2) DIRECŢIA ASISTENTA SOCIALA ROMAN- Casa Bunicilor ,cu sediul in loc.Roman ,
str.Ogoarclor nr.12, Cod Fiscal 35398236, reprezentata de doamna Chirugu Gianina, in calitate
de beneficiar, s-a încheiat, in conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, cu modificările
ulterioare, prezentul contract.
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea beneficiarului, de către SC
MARSAT SA, cu suma de 4.000 lei, suma necesara pentru achiziţionare mobilier de gradina
pentru relaxare batrani( şezlonguri- 2 buc., masa+2 fotolii+canapea, balansoar,
umbrela+suport) si un televizor LCD.
Art.3. Sponsorul se obliga sa pună la dispoziţia beneficiarului suma de 4.000 lei.
Art.4. Beneficiarul se obliga - sa utilizeze suma ce face obiectul prezentului contract
potrivit destinaţiei sale;
Art. 5. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze
direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publica si va
utiliza suma sponsorizata in scopul aratat in cererea sa.
DISPOZIŢII FINALE
Art.6. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sanctionata cu rezilierea contractului,
restituirea sumei primite si plata de daune, in cuantum egal cu dobanda practicata de banca
sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.
Art.7. Forţa majora exonerează de răspundere partea care o invoca, in condiţiile legii. Partea
afectata de forţa majora are obligaţia sa înştiinţeze, in scris, cealalta parte, in termen de cel mult
cinci zile de la apariţia evenimentului de forţa majora.
Art.8.Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract, in prima
etapa, se vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de menţinere a divergentei, se va face apei Ia
instanţele de drept comun competente.
Art.9. Părţile convin ca modificarea termenilor acestui contract (inclusiv valoarea si durata
contractului) se poate realiza numai prin act adiţional - care sa constituie in parte integranta la
acest contract.
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele
exemplare avand aceeaşi putere.
III.

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. ___ din __.06.2018
CONTRACT DE SPONSORIZARE
Nr. _____ din __.__.2018

I.
PĂRȚILE CONTRACTANTE
(1)
. SC AGROMEC ROMAN SA , cu sediul in Bira, jud.Neamt, înregistrata la Registrul
Comerţului cu nr. J27/560/1991, CUI RO2054457, reprezentata prin domnul Ing. Vasile
Balcan, director general, in calitate de sponsor, si,
(2)
DIRECŢIA ASISTENTA SOCIALA ROMAN- Casa Bunicilor ,cu sediul in
loc.Roman , str.Ogoarelor nr.12, Cod Fiscal 35398236, reprezentata de doamna Chirugu
Gianina, in calitate de beneficiar in conformitate cu prevederile Legii nr.32/1994, cu
modificările ulterioare, prezentul contract.
II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul prezentului contract consta in sponsorizarea beneficiarului, de către SC
AGROMEC ROMAN SA, cu suma 12.000 Iei, suma necesara pentru executarea de reparaţii la
magazia de materiale de întreţinere:
-Executat acoperiş;
-Executat reparaţii la clădire.
III.
OBLIGAŢIILE PĂRTILOR
Art.3, Sponsorul se obliga sa plateasca contravaloarea materialelor necesare executării de
reparaţii la magazia de materiale de întreţinere si a manoperei/ executat acoperiş, executat
reparaţii la clădire).
Art.4. Beneficiarul va face cunoscut numele sponsorului, intr-un mod care sa nu lezeze direct
sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si liniştea publica si va utiliza
suma sponsorizata in scopul aratat in cererea sa.
IV.
DISPOZIŢII FINALE
Art.5. Nerespectarea obligaţiilor contractului este sanctionata cu rezilierea contractului,
restituirea sumei primite si plata de daune, in cuantum egal cu dobanda practicata de banca
sponsorului. Rezilierea contractului se va face după un preaviz de 15 zile.
Art.6. Forţa majora exonerează de răspundere partea care o invoca, in condiţiile iegii.Partea
afectata de forţa majora are obligaţia sa înştiinţeze, in scris, cealalta parte, in termen de cel mult
cinci zile de la apariţia evenimentului de forţa majora.
Art.7. Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract, in prima etapa, se
vor rezolva pe cale amiabila si, in caz de menţinere a divergentei, se va face apel la instanţele de
drept comun competente.
Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, ambele exemplare
avand aceeaşi putere.

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 12011 din 22.06.2018

E-mail: primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de
sponsorizare
S.C. MARSAT S.A. și S.C. AGROMEC S.A. și-au exprimat intenția de a
oferi, cu titlu de sponsorizare, un sprijin financiar municipiului Roman și
Direcției de Asistență Socială pentru susținerea unor activități în interesul
întregii comunității.
Având în vedere natura juridica a contractului de sponsorizare, care
presupune o contraprestație din partea ambelor părți, în sensul că sponsorul
oferă beneficiarului anumite bunuri sau mijloace financiare pentru susținerea
unor activități desfășurate de către acesta, iar beneficiarul urmează să aducă la
cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a
imaginii sponsorului, este necesară aprobarea acestor contracte de către
Consiliul Local Roman.
Faţă de cele prezentate, supunem acest proiect de hotarare votului
Consiliului Local Roman.
INIŢIATOR
Primarul municipiului Roman
Lucian-Ovidiu Micu

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Biroul Juridic-Contencios/ Direcția de Asistență Socială
Nr. din 22.06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de
sponsorizare
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl.
Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea
îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.
Din punct de vedere al oportunității
SC MARSAT S.A. și SC AGROMEC S.A. și-au exprimat intenția de a
oferi, cu titlu de sponsorizare, un sprijin financiar municipiului Roman și
Direcției de Asistență Socială pentru susținerea unor activități în interesul
întregii comunității.
Avand în vedere natura juridica a contractului de sponsorizare, care
presupune o contraprestație din partea ambelor părți, în sensul că sponsorul
oferă beneficiarului anumite bunuri sau mijloace financiare pentru susținerea
unor activități desfășurate de către acesta, iar beneficiarul urmează să aducă la
cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a
imaginii sponsorului, este necesară aprobarea acestor contracte de către
Consiliul Local Roman.
Din punct de vedere al legalității
Potrivit art. 36 alin. 7 din Legea nr. 215/2001R, „Consiliul local (...)
hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”.
De asemenea, se constată că proiectul întrunește 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
Faţă de cele prezentate, supunem acest proiect de hotarare votului
Consiliului Local Roman.
Biroul Juridic-Contencios,
C.j. Corina-Ionela Popa

Direcția de Asistență Socială,
Sorina Monac

