
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 05.11.2018 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 19382 din 19.10.2018 iniţiată de 

Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr.19383 din 19.10.2018 întocmit de Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 05.11.2018 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 05.11.2018 
dat de Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „e”, alin. 4, lit. „a” 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 Acordul de colaborare dintre Asociația Municipiilor 

din România și Municipiul Roman pentru organizarea concertului de muzică 

clasică susținut în municipiul Roman de către Orchestra Metropolitană 

București, în data de 11 noiembrie 2018, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
        Preşedinte de şedinţă                                        Contrasemnează 
                Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 
     Iulia HAVRICI TOMȘA             Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din 05.11.2018 
 
 
 

MUNICIPIUL ROMAN                     ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA 
                               
 

                                         
ACORD DE COLABORARE 

 
 
 Părțile, 
 
ASOCIAȚIA MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA cu sediul în str. Matei Basarab 
nr. 63, sector 3, București, având cod fiscal 11036662, cont 
RO63BTRLRONCRT0V00030601 deschis la Banca Transilvania, Sucursala 
Academiei, reprezentata prin Director General, Constantin Mitache, în calitate de 
Organizator („ORGANIZATORUL”) 
 
și   
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul 

Neamț, având cod fiscal 2613583, cont RO78TREZ24A655000510101X deschis la 
Trezoreria Roman reprezentat legal prin Primar, Lucian Ovidiu Micu, în calitate de 
Partener ("PARTENERUL”) 
 
Au convenit următoarele: 
 
1. OBIECTUL ACORDULUI  
1.1. Prin prezentul Acord („Acordul”) se stabilește modalitatea de colaborare a  

părților semnatare în scopul organizării unui concert de muzică clasică în 

municipiul Roman, în data de 11 noiembrie 2018. 
1.2. Evenimentul are ca obiectiv general Celebrarea Centenarului României sub 

aspect cultural-artistic, fiind parte din proiectul implementat de Asociația 

Municipiilor din România „Rapsodiem - De la geneză la CENTENAR”, 

cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. 
 
2. DESCRIEREA SERVICIILOR 
 
2.1. Prin prezentul acord („Acord”) ORGANIZATORUL se obligă să asigure 

următoarele servicii: 
2.1.1 Servicii de promovare și de publicitate online, 
2.1.2 Materiale promoționale – afișe, 
2.1.3 Servicii foto/video, 
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2.1.4 Servicii transport echipamente orchestră, 
2.1.5 Servicii transport membrii orchestră, 
2.1.6 Servicii cazare orchestră, 
2.1.7 Servicii pachete costume și decoruri, 
2.1.8 Servicii scenotehnică, 
2.1.9 Onorarii orchestră. 
 
2.2. Prin prezentul acord („Acord”) PARTENERUL se obligă să asigure 

următoarele servicii: 
2.2.1 Locația de desfășurare a evenimentului. 
2.2.2 Echipamentele de sonorizare, de lumini și scenotehnică necesare, conform 

Anexei 1. 
2.2.3 Masa de prânz sau cina pentru membrii Orchestrei și personalul tehnic, în 

ziua concertului. 
2.2.4 Asigură sprijinul instituțiilor: Poliţiei Locale, Jandarmeriei, Pompierii, Poliţia 

Națională, asistență medicală, în conformitate cu dispozițiile legale, întocmește 
planurile de acțiune și obține avizele necesare de la instituțiile cu atribuții din 

domeniu, respectiv de la Serviciul Circulație și I.S.U. Neamț. 
 

3.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
3.1. ORGANIZATORUL are următoarele obligaţii specifice: 
a) Să facă demersuri pentru realizarea serviciilor prevăzute la art. 2.1; 
b) Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente serviciilor 

prevăzute la art. 2.1; 
c) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activități legate de buna desfășurare a 

manifestării/acțiunii/proiectului;  
d) Să specifice mențiunea „Manifestare/acțiune/proiect finanțat de Ministerul 

Culturii și Identității Naționale” împreună cu sigla instituției și elementele de 

identitate vizuală prevăzute în Ghidul vizual al Centenarului României (1918 - 
2018) și al Primului Război Mondial, pe toate tipăriturile, afișe, cataloage, alte 

materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărților și altor bunuri similare 

rezultate în urma acestei manifestări/acțiuni/proiect; 
 

3.2. PARTENERUL are următoarele obligaţii specifice: 
a) Să facă demersuri pentru realizarea serviciilor prevăzute la art. 2.2 
b) Să contracteze și să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente serviciilor 

prevăzute la art. 2.2; 
c) Să asigure îndeplinirea oricărei alte activități legate de buna desfășurare a 

manifestării/acțiunii/proiectului;  
d) Să specifice mențiunea „Manifestare/acțiune/proiect finanțat de Ministerul 

Culturii și Identității Naționale“ împreună cu sigla instituției și elementele de 

identitate vizuală prevăzute în Ghidul vizual al Centenarului României (1918 - 
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2018) și al Primului Război Mondial, pe toate tipăriturile, afișe, cataloage, alte 

materiale publicitare. 
 
4. DURATA ACORDULUI 
4.1 Prezentul Acord de colaborare intră în vigoare la data semnării lui și este 

valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de părți. 
 
5.   ÎNCETAREA ACORDULUI 
5.1  Prezentul Acord încetează prin: 
5.1.1 hotărârea comună a celor două părți 
5.1.2 hotărârea uneia dintre părți, după comunicarea în prealabil celorlalte părți 
5.1.3 expirarea duratei pentru care a fost încheiat 
5.1.4 încetarea activității uneia dintre organizații. 
 
 Prezentul Acord s-a încheiat astăzi,  ______________,  în două exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte.  
 
             
           Anexa 1  
 

Echipamente asigurate de Municipiul Roman 
Cantitate Echipament Zile 
Video 
20 Led P4.8 1 
1 Media Server+elemente visuale 1 
Lumini 
10 MH Hybrid Pointe 1 
8 ARRI 2000 1 
1 Dimmer pack 1 
10 MH Wash Quad 1 
10 Led Par IP65 1 
1 Chamsys MQ60 controller 1 
Sunet 
16 L’acoustics Kara 1 
8 L Acoustics SB218 1 
5 Amplifier LA8 1 
Scenă 
1 Alustage Truss System 11/9 1 
40 Nivtec Platform Pro black hexa 200/100 1 
2 Stairs 1 
1 FOH Tent 1 
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6 Chain Master 1t 1 
Electrice 
2 Botex PSA 631 Power Distributor 63A 1 
2 Cable 63 A, 5 x 16mm² - 30 m 1 
1 Power Distribution 32 A 1 
1 220v cables set 1 
1 XLR cable set 1 
1 Cable cross set 1 
Staff  
1 Sound engineer 2 
1 Lighting Engineer 2 
1 Video Engineer 2 
1 Stage Technician 8 

  
            ORGANIZATOR                                                  PARTENER 
Asociația Municipiilor din România                          Municipiul Roman 
  
              Director General                    Primar,    
 Constantin Mitache             Lucian Ovidiu Micu             
      
 
                            Secretar,    
               Gheorghe Carnariu   
     
 
                      Director Economic, 
          Ciprian Dorin Alexandru 
 
 
                            Director Executiv 
           Direcția Juridică și Administrație Publică, 
                               Camelia Rusu 
 
 
                Șef S.O.E.C.C.Î.M.M.IT 
         Mihai Bîrjovanu 
 
 
 
 
 
Nr.____________/__________                                Nr.____________/__________ 
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    MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1       www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinetul Primarului  
Nr. 19382 din 19.10.2018 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare 
  
 Asociația Municipiilor din România, reprezentată legal prin dl. Constantin 
Mitache - Director General, solicită prin cererea nr. 1167 din 18.10.2018 și înregistrată 

la Primăria municipiului Roman cu nr. 19370 din 19.10.2018, aprobarea încheierii 
unui Acord de colaborare privind organizarea unui concert de muzică clasică susținut 

în municipiul Roman de către Orchestra Metropolitană București, în data de 11 

noiembrie 2018. 
 În perioada septembrie – decembrie 2018, Asociația Municipiilor din România 

va implementa proiectul  „Rapsodiem - De la geneză la CENTENAR”, cofinanțat de 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, care are ca obiectiv general Celebrarea 
Centenarului României sub aspect cultural-artistic, prin realizarea a: 
- 3 concerte în 3 municipii din România, susținute de Orchestra Metropolitană 

București, condusă de dirijorul  Daniel Jinga. 
- două filme de scurt metraj: „Rapsodia Română I” compusă de George Enescu și 

„Valurile Dunări” compusă de Iosif Ivanovici.  Cele două filme vor fi distribuite atât 

pe teritoriul României precum și în afara granițelor.  
 Asociația Municipiilor din România propune ca unul din cele 3 concerte din 
cadrul proiectului să fie organizate în Municipiul Roman, în data de 11 noiembrie 
2018, întrucât este unul din puţinele oraşe din Moldova care se poate mândri cu 

existenţa a două cetăţi: Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică fortificaţie moldovenească 

de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi Cetatea Nouă a Romanului construită de Ştefan 

cel Mare (domn al Moldovei în perioada 1457–1504) la locul de confluenţă a râurilor 

Moldova şi Siret, precum și datorită faptului că în centrul oraşului se află fosta Şcoală 

de Muzică şi casa celui care a fost dirijorul Sergiu Celibidache. 
 Pentru desfășurarea în condiții optime  a acestei manifestări cultural-artistice 
organizată cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, 
propunem încheierea unui Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din 

România și Municipiul Roman, cu îndeplinirea obligațiilor fiecăruia după cum 

urmează:  
 Asociația Municipiilor din România se obligă să suporte următoarele costuri 
privind: 
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- Servicii de promovare și de publicitate online, 
- Materiale promoționale – afișe, 
- Servicii foto/video, 
- Servicii transport echipamente orchestră, 
- Servicii transport pentru membrii orchestrei, 
- Servicii cazare orchestră, 
- Servicii pachete costume și decoruri, 
- Servicii scenotehnică, 
- Onorarii orchestră. 

 Municipiul Roman va sprijini desfășurarea acestui proiect, îndeplinind 
următoarele obligații: 

- Va asigura locația de desfășurare a concertului, 
- Va suporta cheltuielile privind echipamentele de sonorizare, de lumini și 

scenotehnică necesare pentru desfășurarea concertului, 
- Va suporta cheltuielile privind masa de prânz sau cina pentru membrii 

Orchestrei și personalul tehnic, în ziua concertului. 
 Având în vedere faptul că acest proiect cultural-artistic se înscrie în Calendarul 
manifestărilor și acțiunilor organizate în anul 2018 de Municipiul Roman, cu prilejul 
Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri: ARC PESTE TIMP: 
ROMÂNIA MARE - ROMAN 100, precum și faptul că acest concert de muzică 

clasică susținut de Orchestra Metropolitană București, cu impact cultural important la 
nivelul comunității locale, va conferi Municipiului Roman statutul de reper cultural în 
regiunea Moldovei, rog domnii consilieri să aprobe Acordul de colaborare din Anexă 

care va face parte integrantă din Hotărâre. 
 

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,  E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 
Nr.19383 din 19.10.2018 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
încheierii unui Acord de colaborare 

 
 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune aprobarea unui Acord de colaborare privind 
organizarea unui concert de muzică clasică susținut în municipiul 
Roman de către Orchestra Metropolitană București, în data de 11 
noiembrie 2018, ca parte a proiectului implementat de Asociația 

Municipiilor din România „Rapsodiem – De la geneză la 

CENTENAR”, cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale, se constată că acesta este încheiat cu respectarea 

prevederilor articolului 36, alin. (2), lit. c) şi 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 acesta întruneşte 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, 
Mihai BÎRJOVANU 

 
 


