
                          Anexa 1 la H.C.L. nr.  182  din  26.07.2018 
 
 
 

Municipiul          Club Sportiv                  Grecu Ioan  
 Roman      Municipal Roman                 Caramet Marin 
            Udrea Alexandru 
  

 
 

ACORD DE COLABORARE 
 
 
 

 I. PĂRȚILE ACORDULUI DE COLABORARE 

 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   -  Domnul Grecu Ioan, domiciliat în comuna Horia, sat Horia, strada 
Alexandru cel Bun, numărul 95; 
        - Domnul Caramet Marin, domiciliat în comuna Horia, sat Horia, strada 
Castanilor, numărul 69; 
           - Domnul  Udrea Alexandru, domiciliat în comuna Horia, sat Horia, strada 
Castanilor, numărul 75A; 
     
 

 II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE  

Obiectul Acordului îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club 
Sportiv Municipal Roman și cu domnii: Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea 
Alexandru, în vederea organizării evenimentului Parada moto „Alege viața!”, prin 
care se dorește sensibilizarea conducătorilor auto cu privire la participarea în 
traficul rutier a motocicliștilor și bicicliștilor. 

 
 

           III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE 

     Acordul de asociere se încheie pentru ziua de 12 august 2018, pentru 
intervalul orar  09:00 – 15:00.  

 Părțile Acordului de colaborare înțeleg să respecte următorul program: 
 - de la ora 9.00 la ora 11.00 – sosirea motocicliștilor participanți la expoziția 
din Complex și la paradă, în parcarea din cadrul Complexului Sportiv și de 
Agrement „Moldova”, în zona de sud-vest a Complexului, stabilită de CSM 



Roman, conform schiței din Anexa A 
 - de la ora 11.00 la ora 12.00 – expoziție de motociclete în parcarea din 
cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în zona de sud-vest a 
Complexului, stabilită de CSM Roman, conform schiței din Anexa A 
 - de la ora 12.00 la ora 12.45 – deplasarea în coloană în cadrul Paradei de 
motocilete pe traseul: Complex„Moldova” - str. Alexandru cel Bun – Bulevardul 
Roman Mușat – giratoriu „Florilor” și retur; 
 - de la ora 12.45 la ora 15.00 -  expoziție de motociclete în parcarea din 
cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în zona de sud-vest a 
Complexului, stabilită de CSM Roman, conform schiței din Anexa A. 

 
 
   IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 

a. să asigure gratuit accesul în Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” 
Roman, precum și în parcarea Complexului, pentru motocicliștii participanți și 
pentru vehiculele organizatorilor, pe perioada desfășurării evenimentului, în baza 
unei liste întocmite de domnii Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea 
Alexandru și avizate de C.S.M. Roman; 

b. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. 
Roman, Poliţia Națională, în conformitate cu dispozițiile legale; 
 

 4.2. Obligațiile Club Sportiv M unicipal Roman: 
a. să pună la dispoziția organizatorilor o suprafață de 2.532 mp în parcarea din 

cadrul Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, în zona de sud-vest a 
Complexului, conform schițe i din anexa A, pentru expoziția de motociclete ;  

b. să asigure gratuit accesul la toaletele publice la zona de picnic din Complexul 
Sportiv și de Agrement „Moldova”; 

c. să permită accesul gratuit numai pentru vehiculele motocicliștilor participanți și 
ale organizatorilor, în parcarea din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement 
„Moldova”, în zona de sud-vest a Complexului, stabilită de CSM Roman, conform 
schiței din Anexa A, în baza listei de partic ipanți întocmite de domnii Grecu Ioan, 
Caramet Marin și Udrea Alexandru și avizate de C.S.M. Roman, care vor intra și ieși 
pe poarta dinspre str. Victor Hugo;  

d. să pună la dispoziția organizatorilor două cartele de acces pe durata 
evenimentului;  

e. să asigure curățenia în zona de desfășurare a evenimentului în cadrul 
Complexului „Moldova”;  

 

4.3. Obligațiile organizatorilor Paradei moto ,,Alege Viața!”: Grecu Ioan, 
Caramet Marin și Udrea Alexandru : 

a. să asigure reclama și publicitatea necesară evenimentului, prin toate mijloacele 
mass-media, cu nominalizarea în materialele promoționale a Consiliului Local, 
Primărie i municip iului 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 baza logistică necesară pentru organizarea și desfășurarea 
evenimentului,  



d. să asigure din resurse financiare proprii/sponsorizări, celela lte cheltuieli 
bănești/materiale necesare bunei desfășurări a evenimentului;  

e. să amplaseze motocic letele partic ipanților doar în zona stabilită prin prezentul 
Acord; 
f. să respecte Programul de funcționare precum și Regulamentul de organizare și 
funcționare al Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”;  

g. să desfășoare parada motocic letelor pe următorul traseu: Complex„Moldova” -  
str. Alexandru cel Bun – Bulevardul Roman Mușat – giratoriu „Florilor” și retur; 
h. să asigure condiții de siguranță pentru partic ipanții la parada de motociclete pe 
traseul stabilit; 
i. să restituie CSM Roman cele 2 cartele de acces pentru eveniment și să elibereze 
zona stabilită pentru desfășurarea evenimentului  duminică, 12 august, ora 15.00. 

 
 
  V. ÎN CETAR EA ACORD ULUI D E COLAB ORARE  
 Colaborarea  încetează în următoarele situații: 

a. expirarea duratei de asociere;  
b. hotărârea comună a Părților;  
c. hotărârea definitivă și  irevocabilă a unei instanțe judecătorești;  
d. denunțarea unilaterală de către una dintre Părți, cu un preaviz de 30 de zile;  
e. alte cauze prevăzute de lege.  

 
 
 VI. R ĂS PUNDEREA 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. Domnii:Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea Alexandru 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 acordului sau ca o 
consecință a derulării acordului.  
 6.4.  Domnii: Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea Alexandru își vor asuma 
integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor Clubului Sportiv Municipal 
Roman, terților sau organismelor care participă la derularea acordului. 
 6.5. Domnii: Grecu Ioan, Caramet Marin și Udrea Alexandru răspund pentru 
veridic itatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate 
Consiliului Local al municip iului 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           Reprezentanți ai     
        Roman                         Municipal Roman            Paradei Moto         
        Primar,                Director,               
Lucian-Ovidiu Micu                Constantin-Costea Cudalb                 Grecu Ioan      
        
 
 

         Secretar,                  Contabil Şef,      
 Gheorghe Carnariu          Tatiana Nicoleta Dănilă        Caramet Marin         
 
 
 
 
 

    Director Economic,                       Udrea Alexandru 
Ciprian Dorin Alexandru    
 
 
 
 
 

 Birou Jurid ic Contencios,  
    
 
 
         
     Șef SOECCÎMMIT, 
       Mihai Bîrjovanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.______/_____________      Nr._______/____________     Nr._______/________ 
 



ANEXA A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda  
 
- cele 4 cercuri  unite de linia alba delimiteaza suprafata din parcarea din zona de 
sud-vest a Complexului,  ce va fi pusa la dispozitie pentru eveniment  


