ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 21.08.2018
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 15382 din 14.08.2018 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 15382 din 14.08.2018 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 21.08.2018 al Comisiei de bugetfinanţe, avizul favorabil nr. __ din 21.08.2018 al Comisiei de cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 21.08.2018 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 21.08.2018
dat de Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin.
6, lit. „a”, pct. 4, precum şi cele ale 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 10.000 lei în
vederea organizării în bune condiții a Colocviului Internaţional de Literatură:
„1918 - ANUL MARILOR UNIRI NAȚIONALE ÎN LITERATURA
EUROPEI POSTBELICE”, la Roman, în perioada 20–23 septembrie 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. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 28.000 lei pentru
achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu rechizite, pentru anul
școlar 2018-2019, pentru elevii buni la învățătură cu domiciliul în municipiul
Roman, care au o situație financiară precară, conform propunerilor instituțiilor
de învățământ romașcane.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu
sumele aprobate.
Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. 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 21.08.2018
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 Colocviul
Internaţional de Literatură: „1918 - ANUL MARILOR UNIRI NAȚIONALE
ÎN LITERATURA EUROPEI POSTBELICE”, la Roman, în perioada 20–23
septembrie 2018.
OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR:
Obligaţiile şi responsabilităţile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 10.000 lei pentru acoperirea unei părți din cheltuielile necesare
privind transportul, cazarea și masa invitaților participanți la Colocviul
Internațional, cheltuieli de editare/tipărire afișe, pliante de prezentare a
manifestării, carte comunicări, cheltuieli de publicitate în presa scrisă și audiovideo, în vederea realizării activității 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 Colocviul Internațional de Literatură;
d. să promoveze Colocviul Internațional de Literatură prin mijloace specifice
(media, site-ul instituţiei etc.);
III.

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 Colocviului Internațional de Literatură;
c. să facă plăţile legate de transportul, cazarea și masa invitaților participanți la
Colocviul Internațional, cheltuieli de editare/tipărire afișe, pliante de prezentare a
manifestării, carte comunicări, cheltuieli de publicitate în presa scrisă și audiovideo, etc. în limita sumelor disponibile;
d. să promoveze Colocviul Internațional de Literatură prin mijloace specifice
(media, tipărituri etc.) și imaginea Municipiului Roman și a contribuției
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 Economice 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 Colocviului Internațional de
Literatură 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 30 octombrie 2018.
V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 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 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.
4. 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.
5. 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 două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având aceeaşi forţă
juridică probantă, astăzi …………………...
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. 15382 din 14.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării
unor cheltuieli din bugetul local
Prin cererea nr. 871/06.08.2018 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 14904/06.08.2018, Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen
Saeculare” Neamţ solicită colaborarea cu Municipiul Roman în vederea
organizării în comun a Colocviului Internaţional de Literatură: „1918 ANUL MARILOR UNIRI NAȚIONALE ÎN LITERATURA EUROPEI
POSTBELICE”, la Roman, în perioada 20–23 septembrie 2018.
Scopul acestui Colocviu Internațional este dezvoltarea cooperării culturale
internaţionale prin continuarea legăturilor dintre scriitorii din judeţul Neamţ şi
cei din Comunitatea Europeană sau de pe alte continente. La ediţia din anul
2015, la Colocviul desfășurat la Piatra-Neamţ au participat scriitori din Spania,
Italia, Japonia, Albania, Franţa, Venezuela, SUA şi România. Cu acest prilej s-a
editat volumul Literatura şi Istoria. Istoria în Literatură care include toate
comunicările scriitorilor participanţi. Prin prezenţa la Piatra-Neamţ a preşedintei
Asociației Internaționale a Criticilor Literari (AICL), doamna Neria di Giovanni,
s-a asigurat şi distribuţia volumului către toate cele 32 de ţări membre AICL.
Un alt obiectiv ce va fi atins de acest Colocviu Internațional de Literatură,
de mare însemnătate pentru țara noastră, este Centenarul Marii Uniri, iar prin
tema acestui eveniment se evidențiază în plus influența în literatura europeană a
acestui act istoric.
Această manifestare de amploare se adresează scriitorilor și criticilor
literari din ţările participante, precum și profesorilor, elevilor, studenților şi
publicului din Roman și alte localități ale județului Neamț și a celor aflate în
apropiere.
Această manifestare cultural-literară de nivel internaţional își propune să
contribuie la o mai bună cunoaştere a Centenarului Unirii României în rândul
scriitorilor şi a publicului din cele 32 de ţări din cadrul Asociației Internaționale
a Criticilor Literari (A.I.C.L.) și totodată să reliefeze integrarea şi afirmarea
culturii româneşti în plan european şi mondial.
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În cadrul acestui eveniment va fi tipărită cartea conţinând comunicările
ştiinţifice pe tema dată şi va fi trimisă din timp participanţilor pentru a putea săşi concretizeze ideile pentru dezbateri. Vor avea loc trei sesiuni de dezbateri,
după cum urmează: vineri 21 septembrie, între orele 11.00 – 14.00; sâmbătă 22
septembrie, între orele 9.00 – 14.00; duminică 23 septembrie, între orele 9.00 –
14.00, iar în fiecare din zilele menționate, în timpul zilei și seara, vor avea loc
dezbateri și schimburi de impresii pe marginea comunicărilor, pe teme din
comunicările ştiinţifice ale criticilor literari şi scriitorilor din 32 de ţări (27 ţări
din Comunitatea Europeană plus de membri ai A.I.C.L. din Japonia, Australia,
Canada, SUA, Bolivia). De asemenea, vor fi organizate vizite la obiectivele
culturale care evocă situația aproape singulară existentă în zona Roman, în care
comunitățile catolice și ortodoxe conviețuiesc și participă ca un tot la activitățile
social-culturale din arealul zonei, participând activ la istoria culturală şi
spirituală din judeţul Neamţ şi alte judeţe.
Calendarul activităţilor va fi următorul:
Data

Locul de
desfășurare a
activității

10.08.201815.08.2018

Roman

Stabilirea nominală a participanţilor din
străinătate (maxim 30 persoane).

15.08.201815.09.2018

Roman

Colectarea comunicărilor ştiinţifice şi
tipărirea volumului Colocviului
Internaţional din 2018 (în limbile română
și limbi de circulație internațională)

20.09.2018

Roman

Primirea participanţilor: cazare şi masa de
seară

21.09.2018

Roman

Deschiderea Colocviului, sesiunea de
dezbateri, cocktail de bun venit cu
program folcloric local

22.09.2018

Roman Miclăușeni Ruginoasa

23.09.2018 24.09.2018

Roman – Iași –
Bacău –
București

Activități desfășurate

Vizită la obiective religioase, istorice pe
tema Centenarului Unirii României și
influența unirilor naționale în
complexitatea Europei postbelice.
Plecarea participanţilor.

Această manifestare cultural-literară va promova imaginea municipiului
Roman, a județului Neamț și a României prin publicitatea realizată la nivel
internaţional, după cum urmează:
- A.I.C.L. (Asociaţia Internaţională a Criticilor Literari) va dedica un
număr al revistei A.I.C.L. concluziilor Colocviului Internațional şi asupra
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Centenarului Unirii României, cu impact în cercurile ştiinţifice din cele 32 de
ţări participante;
- A.I.C.L. va publica pe site-ul propriu imagini ale locurilor vizitate în
România, precum și imagini şi filme furnizate de organizatori. Participanţii vor
difuza volumul tipărit cu acest prilej în cercurile literare din ţările lor, prin
organizaţiile naţionale ale A.I.C.L.
- Membrii A.I.C.L. din cele 32 de ţări vor publica materiale privind
Colocviul Internațional şi România în revistele de specialitate din ţările
respective.
Astfel, acest proiect creează premisele pentru o mai bună publicitate şi,
implicit, cunoaştere a valorilor culturale locale şi naţionale în cercurile literare
din ţările participante, transmițând importanța covârșitoare a înfăptuirii unirii
României în contextul unei Europe diverse și unitare.
La acest Colocviu Internațional de Literatură vor participa oficialități
locale, județene și centrale, precum și personalități din domeniul creației și
criticii literare: dr. Cristian Livescu - preşedintele Societăţii Scriitorilor din
judeţul Neamţ și a Uniunii Scriitorilor din Neamț, subordonată Filialei Iași;
doamna Neria de Giovanni (Italia) - preşedinte A.I.C.L.; prof. univ. dr. Ştefan
Damian - preşedintele filialei A.I.C.L. România, alți reprezentanți ai A.I.C.L.
România și din străinătate. A.I.C.L. Romania va realiza legătura între A.I.C.L.
Italia, viitorii participanţi şi organizatorii din România și totodată va colecta
materialele comunicărilor care vor constitui volumul Colocviului Internațional
de Literatură.
Având în vedere importanța unei asemenea manifestări cultural-literare de
talie mondială la Roman, în contextul Anului Centenarului Primului Război
Mondial și al Marii Uniri, precum și faptul că acest Colocviu Internațional de
Literatură va promova imaginea municipiului Roman, a județului Neamț și a
României prin publicitatea realizată la nivel internaţional, propun domnilor
consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea organizării
în bune condiții a Colocviului Internaţional de Literatură: „1918 - ANUL
MARILOR UNIRI NAȚIONALE ÎN LITERATURA EUROPEI
POSTBELICE”, la Roman, în perioada 20–23 septembrie 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.
În vederea prevenirii abandonului școlar, Primăria municipiului Roman a
inițiat și organizat la început de an școlar Campania „Te ajut să înveți” pentru
elevii buni la învățătură cu domiciliul în municipiul Roman și care au o situație
financiară precară, anul acesta aflându-se la a cincea ediție.
Începutul de an școlar reprezintă un moment dificil pentru familiile
acestor elevi, fiind nevoite să suporte cheltuieli însemnate pentru pregătirea
copiilor pentru noul an de învățământ.
Astfel, prin adresele primite de la unitățile de învățământ din municipiul
Roman, după cum urmează:
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- cererea nr. 3922/13.08.2018 a Școlii gimnaziale „Vasile Alecsandri”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15355/14.08.2018,
- cererea nr. 2118/13.08.2018 a Școlii gimnaziale „Mihai Eminescu”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15338/13.08.2018,
- cererea nr. 3698/13.08.2018 a Școlii gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15307/13.08.2018,
- cererea nr. 3738/13.08.2018 a Școlii gimnaziale „Calistrat Hogaș”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15335/13.08.2018,
- cererea nr. 1497/14.08.2018 a Școlii de Artă „Sergiu Celibidache”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15374/14.08.2018,
- cererea nr. 3251/14.08.2018 a Colegiului Național „Roman-Vodă”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15365/14.08.2018,
- cererea nr. 1329/14.08.2018 a Liceului Tehnologic „Vasile Sav” Roman,
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15360/14.08.2018,
- cererea nr. 6091/13.08.2018 a Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman,
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15340/13.08.2018,
- cererea nr. 3996/14.08.2018 a Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman,
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15380/14.08.2018,
- cererea nr. 4737/13.08.2018 a Colegiului Tehnic „Miron Costin”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15306/13.08.2018,
- cererea nr. 699/13.08.2018 a Liceului cu Program Sportiv Roman,
înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15297/13.08.2018,
- cererea nr. 1135/13.08.2018 a Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”
Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15313/13.08.2018,
- cererea nr. 1380/14.08.2018 a Liceului Teologic Romano-Catolic
„Sfântul Francisc de Assisi” Roman, înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 15364/14.08.2018, se solicită sprijinul administrației publice
locale pentru a-i ajuta cu ghiozdane/ genți echipate cu rechizite școlare pe elevii
romașcani care învață bine dar ale căror familii se confruntă cu probleme
financiare.
Administrația publică locală îi sprijină pe elevii buni la învățătură aflați în
dificultate financiară, care sunt domiciliați în municipiul Roman, și consideră
oportună achiziționarea de ghiozdane/genți echipate cu rechizite școlare pentru
acești elevi, conform solicitărilor instituțiilor de învățământ romașcane.
Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din bugetul local a
sumei de 28.000 lei pentru achiziționarea de ghiozdane/genți școlare echipate cu
rechizite, pentru anul școlar 2018-2019, pentru elevii buni la învățătură cu
domiciliul în municipiul Roman, care au o situație financiară precară, conform
propunerilor instituțiilor de învățământ romașcane.
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. 15383 din 14.08.2018

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

