ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 26.07.2018
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 13867 din 19.07.2018 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 13868 din 19.07.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 26.07.2018 al Comisiei de buget finanţe,
avizul favorabil nr. ___ din 26.07.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate,
învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 26.07.2018 al Comisiei juridice,
precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.07.2018 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 12.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a Turneului „Roman-Vodă Muşat” la
handbal feminin, ediția a XI-a 2018, la Sala Sporturilor din Roman.
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru
achiziționarea serviciilor artistice din cadrul Proiectului Festivalul cultural de
tineret KULT Fest, ediția a III-a, care se va desfășura în Parcul municipal Roman,
în perioada 11-12 august 2018.
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei pentru
premierea elevilor cu domiciliul în municipiul Roman care s-au clasat pe primele
cinci locuri la examenele de Evaluare Națională și respectiv de Bacalaureat, pentru
anul 2018, conform Regulamentului stabilit prin Hotărâre de Consiliu Local.

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea
organizării în bune condiții a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, la
Roman, în data de 3 august 2018, conform Protocolului de colaborare cu Centrul
pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ din anexa nr. 1, 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
Consilier,
Constantin GHICA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 26.07.2018
MUNICIPIUL ROMAN

Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ

PROTOCOL DE COLABORARE
I. PĂRŢILE PROTOCOLULUI
Prezentul protocol se încheie între:
1. Municipiul Roman, cu sediul în municipiul Roman, judeţul Neamţ, str. RomanVodă, nr. 1, cod 611022, tel. 0233.741119, fax: 0233.741604, e-mail:
primar@primariaroman.ro, reprezentată prin dl. Lucian – Ovidiu Micu, primar
și
2. Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ, cu sediul în
municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 3A, judeţul Neamţ, tel./fax:
0233.214.026, e-mail: contact@culturaneamt.ro, reprezentat prin dna.
Nastasă Carmen-Elena, manager
II. OBIECTUL PROTOCOLULUI:
- Asocierea părţilor în vederea realizării în comun a evenimentului Festivalul
Internaţional de Folclor “Ceahlăul”, în data de 3 august 2018, în Parcul Municipal
Roman.
III. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR:
Obligaţiile şi responsabilităţile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 10.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru
asigurarea echipamentului tehnic (scenă, sonorizare, lumini), în realizarea acțiunii
prevăzute la art. II.
b. Suma va fi virată în contul RO75TREZ49121G331900XXXX, deschis la
Trezoreria Piatra – Neamţ, în termen de 30 zile de la data emiterii facturii.
c. să colaboreze cu partenerii în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
Festivalului;
d. să promoveze Festivalul prin mijloace specifice (media, site-ul instituţiei etc.);
Obligaţiile şi responsabilităţile Centrului pentru Cultură şi Arte “Carmen
Saeculare” Neamţ:
a. să cheltuiască suma alocată de Municipiul Roman pentru acoperirea, în mod
exclusiv a cheltuielilor necesare pentru realizarea acțiunii de la art. II.;
b. să colaboreze cu partenerii în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a
Festivalului;

c. să facă plăţile legate de realizarea materialelor publicitare, solişti etc. în limita
sumelor disponibile;
d. să promoveze Festivalul prin mijloace specifice (media, tipărituri etc.) și imaginea
Municipiului Roman și a contribuției a Municipiului Roman în cadrul
evenimentului prin intermediul mijloacelor mass media și al materialelor
publicitare editate cu această ocazie;
e. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
f. să înregistreze distinct în contabilitatea proprie suma primită de la Municipiul
Roman și să țină evidența tuturor datelor, corespondenței, registrelor contabile și a
tuturor documentelor justificative a sumei decontate de la Municipiul Roman,
conform prevederilor legale;
g. să prezinte Direcției Buget-Contabilitate din cadrul Municipiului Roman, în copie
„conform cu originalul” documentele justificative;
h. să permită compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de
specialitate a Municipiului Roman verificarea modului de cheltuire a sumei
alocate de la Municipiul Roman;
i. să asigure logistica pentru buna desfăşurare a Festivalului prin implicarea directă
în activităţile de organizare ale evenimentului.
IV. DURATA PROTOCOLULUI:
Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către toate
părţile implicate şi este valabil până la data de 31 august 2018.
V. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
Protocolul de colaborare îşi încetează valabilitatea în următoarele condiţii:
- hotărârea comună a părţilor semnatare;
- hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;
- expirarea duratei pentru care s-a încheiat protocolul de colaborare;
- neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor şi celorlalte
clauze ale protocolului de colaborare;
- denunțarea unilaterală de către una dintre Părți, cu un preaviz de 30 de zile;
- alte clauze prevăzute de lege.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute
întocmai și întru totul cu bună credință.
2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui
protocol.
3. Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ își vor asuma
întreaga responsabilitate
4. cu privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de
orice natură aduse terțelor părți pe perioada derulării protocolului sau ca o
consecință a derulării protocolului.
5. Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ își vor asuma

integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor Municipiului
Roman, terților sau organismelor care participă la derularea protocolului.
6. Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ răspund pentru
veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor
prezentate Municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului
protocol.
VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile semnatare
ale Protocolului de colaborare nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre
soluţionare instanţelor de drept comun competente.
VII. CLAUZE SPECIALE
Modificările la prezentul Protocol de colaborare se vor efectua cu acordul scris al
părţilor semnatare. Completările şi modificările aduse Protocolului de colaborare sunt
valabile şi opozabile numai dacă sunt făcute prin act adiţional semnat de părţile asociate.
Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare
originale, câte 1 pentru fiecare dintre partea semnatară, având aceeaşi forţă juridică
probantă, astăzi _____________2018.
Municipiul Roman
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen Saeculare” Neamţ
Manager,
Nastasă Carmen-Elena

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________

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. 13867 din 19.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
În perioada 16 - 18 august 2018, se va desfăşura la Sala Sporturilor din
Roman tradiţionalul Turneu de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”,
aflat la a XI-a ediție, turneu prevăzut în calendarul evenimentelor sportive
organizate de către autorităţile administraţiei publice locale, conform Statutului
Municipiului Roman.
La Turneu vor participa următoarele echipe de handbal feminin:
ASOCIAŢIA SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV, SCM GLORIA
BUZĂU, C.S.U. DANUBIUS GALAȚI și C.S.M. ROMAN.
Aceste acţiuni vor fi mediatizate şi preluate de către mass-media locală şi
centrală, fapt ce va conduce la promovarea pozitivă a imaginii Municipiului
Roman.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor sus-menţionate sunt necesare
următoarele:
- mape de prezentare și flyere;
- cupe; diplome; plachete/ trofee.
- masă şi cazare oficiali (arbitri, reprezentanţi F.R.H. şi Ligă);
- onorarii arbitri și oficiali,
- sonorizare;
- amenajare sală;
- o masă festivă pentru echipele participante la turneu și oficialitățile locale,
județene;
- servicii medicale de urgență pe perioada jocurilor;
- servicii de securitate conform Legii 4/2008;
- apă plată pentru echipe la antrenamente și jocuri;
- catering pe perioada turneului la ora jocurilor;
- promovarea evenimentului în mass-media pe plan local, național;
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- transport de la locurile de cazare la Sala Sporturilor și înapoi.
Având în vedere cele menționate mai sus, pentru organizarea în bune
condiții a tradiționalului Turneu de handbal feminin „Roman-Vodă Mușat”,
ediția a XI-a, în perioada 16 - 18 august 2018, la Sala Sporturilor din Roman,
propun domnilor consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a sumei de
12.000 lei.
*
Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr.
13747/17.07.2018, Asociația KULT Generation, reprezentată prin preşedinte,
Marian Cnup și Diana Stogrin, în calitate de organizator al Festivalului cultural
de tineret KULT Fest, ediția a III-a, Roman, 11-12 august 2018, care se va
desfășura în Parcul municipal Roman, solicită un sprijin financiar în valoare de
9000 lei, necesar pentru onorariile artiștilor prezenți la festival, precum și
cheltuieli de cazare și transport. Totodată, pentru buna desfășurare a
evenimentului, se solicită și sprijin logistic pentru următoarele: obținerea
autorizațiilor necesare pentru desfășurarea festivalului în aer liber, asigurarea
alimentării cu curent electric și apă în parc, în perioada 11-12 august, asigurarea
pazei și asistenței medicale pe timpul desfășurării evenimentului precum și
asigurarea curățeniei în timpul și după încheierea festivalului.
KULT Fest este un eveniment care atrage tinerii spre cultură, educație
alternativă, promovează talente și totodată formează conexiuni între tinerii din
mai multe localități. Scopul KULT Fest este de a atrage cât mai mulți tineri spre
cultură și educație alternativă cu o abordare pe gustul lor, prin implicarea în
ateliere și sesiuni non-formale, evenimente tematice, concerte și întâlniri cu
oameni-model.
Programul festivalului este după cum urmează:
Sâmbătă, 11 august
- 12:00 – 14:30 Deschiderea oficială a festivalului, Speech inaugural echipa
organizatoare, Prezentare ONG-uri, Treasure Hunt cultural
- 14:30 – 16:00 Ateliere stradale, Mișcare & Dans cu Momo Peter Sanno,
Percuție
V.R.
-16:00 – 17:30 Proiecție film
-17:30 – 18:30 Performance stradal
- 19:00 - 20.00 Concert
- 20:30 – 02:00 DJ K-Lu
Duminică, 12 august
-14:00 – 15:00 Meciul comunității
- 15:00 – 16:00 Jocuri și activități în aer liber
- 16:00 – 18:00 Ateliere de creație, Teatru & Public speaking, Arhitectură,
Pictură și desen
-18:00 – 21:00 Teatru Labirint
- 21:00 – 22:30 Concert de închidere a festivalului cu artiști profesioniști.
Menționăm că evenimentul a avut un real succes în primele două ediții.
Pentru anul acesta un obiectiv important este acela ca festivalul să devină mult
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mai cunoscut la nivel regional și să promoveze municipiul Roman. În acest
context vor fi prezenți tineri din Piatra-Neamț, Târgu Neamț, Iași, Târgu
Frumos, Bacău și Moinești.
Ținând cont de importanța unui asemenea proiect cultural la nivel local și
național, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 5.000
lei pentru sprijinirea acestui proiectului Festivalul cultural de tineret KULT
Fest, ediția a III-a, care se va desfășura în Parcul municipal Roman, în perioada
11-12 august 2018.
*
Administrația publică locală susţine şi încurajează performanţa în
educație și dorește să răsplătească munca şi rezultatele excepționale obţinute de
elevii romașcani care s-au situat pe primele cinci locuri la examenele de
Evaluare Naţională și respectiv de Bacalaureat, pentru anul 2018, conform
Regulamentului de premiere aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.
Lista finală, după contestații, a primilor cinci candidați care au obținut
rezultate deosebite la examenele de Evaluare Națională și respectiv de
Bacalaureat, va fi întocmită în baza datelor oficiale și finale reflectate atât în
lista candidaților la Evaluarea Națională din acest an, care au domiciliul în
municipiul Roman, județul Neamț, ordonați descrescător după media obținută,
publicată la adresa evaluare.edu.ro, precum și în lista candidaților la examenul
de Bacalaureat din fiecare an, care au domiciliul în municipiul Roman, județul
Neamț, ordonați descrescător după media obținută, publicată pe portalul
bacalaureat.edu.ro.
În situația în care la stabilirea primelor cinci rezultate de la Evaluarea
Națională se constată că mai mulți candidați au obținut aceeași medie ca a celui
clasat pe locul al cincilea, se vor aplica dispozițiile Regulamentului de premiere
aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local.
Drept urmare, propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a
sumei de 10.000 de lei necesară pentru premierea candidaților care s-au situat
pe primele cinci locuri la examenele de Evaluare Naţională și respectiv de
Bacalaureat, pentru anul 2018, conform Regulamentului de premiere aprobat
prin Hotărâre de Consiliu Local.
*
Prin cererea nr. 733/04.07.2018 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 13863/19.07.2018, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ solicită colaborarea cu Municipiul Roman în vederea
realizării în comun a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, la
Roman, în data de 3 august 2018.
Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, a fost creat în 1991 și șia propus, încă de la început, să crească interesul asupra diversității culturale, dar
și asupra prezervării formelor de artă tradițională care conferă unei culturi
identitatea sa.
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Muzica, dansul, portul tradițional devin vectori importanți în transmiterea
unui mesaj cultural complex, cu largă adresabilitate, care nu are nevoie de
cunoștințe în domeniu pentru a fi receptat.
Manifestarea reprezintă o pârghie de reintegrare a tradiției autentice în
spațiul urban romașcan și nemțean, de facilitare a accesului publicului la
cântecul, dansul și portul popular, la valorile culturilor tradiționale din România
și din întreaga lume și de promovare a schimbului cultural internațional.
Scopul proiectului Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul”
constă în promovarea culturală a municipiului Roman și a Județului Neamț,
având ca obiectiv apropierea publicului de valorile folclorului autentic românesc
și internațional, de a promova schimbul cultural internațional, de a integra
tradiția autentică în special în spațiul urban, care manifestă o tendință puternică
de ,,dezrădăcinare” în relație cu valorile tradiționale și de
a promova identitățile culturale ale municipiului Roman și a Județului Neamț.
Dat fiind faptul că luna august este una a concediilor, se bucură de
prezența turiștilor, dar și de reîntoarcerea localnicilor plecați la muncă peste
hotare, consideram că este oportun organizarea acestui festival la Roman, care
va avea un impact asupra publicului larg din diverse zone, atât urbane cât și
rurale, având în vederea și accesul publicului din zona ROMAN
METROPOLITAN.
Având în vedere faptul că manifestarea cultural artistică facilitează
accesul la culturi tradiționale din întreaga lume și la specificul cultural al
diverselor zone etnofolclorice ale României, reprezentând o modalitate de
prezervare a culturii tradiționale românești și internaționale propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării
în bune condiții a Festivalului Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, la Roman,
în data de 3 august 2018, conform Protocolului de colaborare cu Centrul pentru
Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ din Anexa nr. 1, 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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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: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT

Nr. 13868 din 19.07.2018

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

