ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.09.2018
privind încheierea unui Acord de parteneriat în vederea organizării Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 17448 din 21.09.2018 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 17449 din 21.09.2018 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei de buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 27.09.2018 al Comisiei de cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 27.09.2018 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.09.2018
dat de Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „e”, alin. 4, lit. „a”, alin.
6, lit. „a”, pct. 4 și alin. 7, lit. „a”, al art. 45, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. “b”
din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat cu Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor Roman, conform anexei - parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
destinată realizării obiectului Acordului de parteneriat - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Iulia HAVRICI TOMȘA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 27.09.2018
MUNICIPIUL ROMAN

CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSIONARILOR ROMAN

ACORD DE PARTENERIAT

I.

PĂRȚILE ACORDULUI DE PARTENERIAT

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 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman, cu sediul în Roman, Str. Ștefan
cel Mare, bloc 6, judeţul Neamţ, tel./fax 0233.742.538, reprezentat prin domnul Dumitru
Călărășanu– Președinte.

II.

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul Acordului îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman, în vederea organizării Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice 2018.

III.

DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT

Acordul de colaborare se încheie pentru perioada 28.09.2018 – 30.10.2018.

IV.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 2.000 lei în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, pentru
acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a manifestării festive prilejuite de Ziua
Internațională a Persoanelor Vârstnice 2018.
4.2. Obligațiile Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman:
a. să organizeze manifestarea prilejuită de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
2018, inclusiv masa festivă organizată cu această ocazie.
b. să nominalizeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului
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Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman
c. să prezinte documente justificative privind cheltuielile cu masa festivă, în forma și
structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman (factură, diagramă de
masă, meniu), cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt
finanțator,
d. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate
al Municipiului Roman verificarea documentelor justificative;

V.

ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT

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.

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l 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. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman își va 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. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman își va asuma integral răspunderea
pentru prejudiciile cauzate din culpa sa, atât Consiliului Local al municipiului Roman,
terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot
parcursul derulării acordului.
6.5. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman răspunde pentru veridicitatea,
realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local
al municipiului 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.

VIII. CLAUZE FINALE
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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 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare membru asociat.

Municipiul Roman

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman
Președinte,
Dumitru Călărășanu

Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Șef Birou Juridic Contencios,
Corina Popa

Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr._________/_____________

Nr._________/_____________
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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: Cabinetul Primarului
Nr. 17448 din 21.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de
parteneriat în vederea organizării Zilei Internaționale
a Persoanelor Vârstnice 2018
Prin cererea nr. 442/21.09.2018 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 17447 din 21.09.2018, Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Roman, cu un număr de peste 25.000 de membri, reprezentată
legal de dl. Dumitru Călărășanu–Președinte, solicită un sprijin financiar de
10.000 de lei necesar pentru organizarea unei manifestări festive cu ocazia Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman are în componență peste
25.000 de membri proveniți din diferite categorii socio-profesionale care se
implică în realizarea de acțiuni sociale, activități culturale și de sprijin material,
precum și o serie de manifestări de socializare și de petrecere a timpului liber
pentru membrii săi.
Autoritățile administrației publice locale din municipiul Roman sunt
alături de persoanele vârstnice ce s-au implicat activ în dezvoltarea orașului
nostru și care sunt un exemplu de conduită pentru generațiile viitoare ale urbei
romașcane. În acest sens, pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor
Vârstnice 2018, asociația C.A.R.P Roman va organiza o masă festivă în data de
30 septembrie 2018 pentru membrii pensionari CAR, drept pentru care solicită
un sprijin financiar pentru acoperirea unei părți din cheltuielile de organizare și
susținere a mesei festive.
Analizând cererea de mai sus, în vederea organizării manifestării festive
prilejuite de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 2018, rog domnii
consilieri să aprobe Acordul de parteneriat din anexă - parte integrantă din
Hotărâre, cu acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a mesei festive.
Drept pentru care vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre anexat.
Iniţiator
Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

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. 17449 din 21.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind încheierea unui
Acord de parteneriat în vederea organizării
Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 2018
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune încheierea unui Acord de parteneriat, se constată că
acesta este încheiat cu respectarea prevederilor articolului 36, alin. 2,
lit. b) și e) şi alin. 7, lit. a) 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

