
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ____ din 26.07.2018 

 
privind aprobarea prelungirii unui acord de parteneriat 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 13353 din 11.07.2018 înaintată de 

către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 13354 din 11.07.2018 întocmit de către Biroul 

Juridic-Contencios; 
Văzând avizul nr. ___ din 26.07.018 al Comisiei pentru urbanism și 

amenajarea teritoriului, avizul nr. ___ din 26.07.2018 al Comisiei juridice 
precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.07.2018 dat de către 

Secretarul Municipiului Roman; 
Luând în considerare cererea Asociației Betania nr. 27/11.07.2018  

înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13350/11.07.2018 prin care 
se solicită prelungirea Acordului de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 91/2013 
cu o perioadă de 5 ani; 

În temeiul art. 36, ale art. 45, alin. 1, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” 

din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a acordului de parteneriat încheiat 
cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania”, 
acord aprobat prin H.C.L. nr. 91/2013. 
 

 Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin serviciile 

subordonate, să încheie și să semneze actul adițional de prelungire al acordului 

de parteneriat menționat la art. 1. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 

          
      Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                  Secretarul Municipiului Roman, 
       Constantin GHICA                                          Gheorghe CARNARIU 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui acord de parteneriat 
 

Prin H.C.L. nr. 91/19.07.2013 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat cu 
Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania” în vederea 

înființării unui centru de sprijin a persoanelor cu tulburări de spectru autist, precum și 

sprijinirea copiilor cu dizabilități sau aflați în situații de risc.  
În baza acestui acord, încheiat pe o perioadă de 5 ani, municipiul Roman a pus la 

dispoziția Asociației „Betania”, un spațiu în suprafață de 388 mp situat în mun. Roman, 

str. Bogdan Dragoș nr. 3 (Centrul municipal de Acțiuni Sociale pentru Bătrâni), aflat în 

proprietatea publică a municipiului Roman. 
În acest moment, acordul de parteneriat a ajuns la termen, iar prin cererea nr. 

27/11.07.2018, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13350/11.07.2018, 

Asociația Betania a solicitat prelungirea acodului de parteneriat cu o perioadă egală cu 

cea inițială, respectiv cu încă 5 ani.  
Având în vedere obiectul acordului de parteneriat încheiat, respectiv 

implementarea măsurilor şi acţiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei 

persoane/ colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială de a beneficia de servicii 
sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii, apreciez că se impune prelungirea 

Acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Betania cu o durată egală cu durata sa 

inițială. 
 
Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot. 

 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
 unui acord de parteneriat 

  
 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: 
 

Prin H.C.L. nr. 91/19.07.2013 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat 
cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania” în 

vederea înființării unui centru de sprijin a persoanelor cu tulburări de spectru 

autistprecum și sprijinirea copiilor cu dizabilități sau aflați în situații de risc.  
În baza acestui acord, încheiat pe o perioadă de 5 ani, municipiul Roman a pus 

la dispoziția Asociației „Betania”, un spațiu în suprafață de 388 mp situat în mun. 

Roman, str. Bogdan Dragoș nr. 3 (Centrul municipal de Acțiuni Sociale pentru 

Bătrâni), aflat în proprietatea publică a municipiului Roman. 
În acest moment, acordul de parteneriat a ajuns la termen, iar prin cererea nr. 

27/11.07.2018, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13350/11.07.2018, 

Asociația Betania a solicitat prelungirea acodului de parteneriat cu o perioadă egală cu 

cea inițială, respectiv cu încă 5 ani.  
Având în vedere obiectul acordului de parteneriat încheiat, respectiv 

implementarea măsurilor şi acţiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecărei 

persoane/ colectivităţi aflate într-o situaţie de nevoie socială de a beneficia de servicii 

sociale corespunzătoare şi nediscriminatorii, apreciez că se impune prelungirea 

Acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Betania cu o durată egală cu durata sa 

inițială. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Având în vedere principiul simetriei actelor juridice,  potrivit căruia orice 

modificare adusă uneia ori alteia dintre clauzele unui act juridic trebuie să îmbrace 

aceeaşi formă ca şi actul modificat, este necesar acordul  Consiliului Local Roman 

pentru pelungirea acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Betania.  
 

Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 

recomand adoptarea acestuia. 
 

Biroul Juridic-Contencios, 
C.j. Corina-Ionela POPA 


