
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 05.11.2018 

 
privind aprobarea efectuării 

unor cheltuieli din bugetul local 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 19386 din 19.10.2018 iniţiată de 
către dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 19387 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 buget-
finanţe, 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”, „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 organizarea evenimentului de interes local ,,concert de 
muzică clasică” desfășurat sub egida proiectului „Rapsodiem - De la geneză la 

CENTENAR”, la Roman, în data de 11 noiembrie 2018. 
Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 16.000 lei 

necesară pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a concertului de 
muzică clasică susținut în municipiul Roman de către Orchestra Metropolitană 

București, în data de 11 noiembrie 2018. 
Art. 3. Se aprobă organizarea evenimentului de interes local ,,proiecția de 

gală a premierii filmului MOROMEȚII 2”, în municipiul Roman, în data de 29 
noiembrie 2018. 



 

 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.000 lei necesară 

pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a două proiecții de gală ale 

premierii filmului MOROMEȚII 2, în municipiul Roman, în data de 29 
noiembrie 2018. 

 

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 I.T. 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                                        Contrasemnează 
                Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 
      Iulia HAVRICI TOMȘA                                Gheorghe CARNARIU 



 

 

      

    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. 19386 din 19.10.2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării 
unor cheltuieli din bugetul local 

 
 Asociația Municipiilor din România, reprezentată legal prin dl. Constantin 
Mitache - Director General, solicită prin cererea nr. 1167din 18.10.2018 și înregistrată 

la Primăria municipiului Roman cu nr. 19370 din 19.10.2018, colaborarea cu 
Municipiul Roman 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 
organizat cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, va fi 
încheiat un 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: 
- Servicii de promovare și de publicitate online, 
- Materiale promoționale – afișe, 
- Servicii foto/video, 
- Servicii transport echipamente orchestră, 
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- 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 susținut de 
Orchestra Metropolitană București, cu impact cultural remarcabil la nivelul 
comunității locale, va conferi Municipiului Roman statutul de reper cultural în 
regiunea Moldovei, supun spre aprobare domnilor consilieri alocarea sumei de 16.000 
lei din bugetul local pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a concertului 
de muzică clasică susținut în municipiul Roman, în data de 11 noiembrie 2018, asumat 
prin Acordul de colaborare încheiat cu Asociația Municipiilor din România. 

* 
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 

18416/04.10.2018, Societatea de distribuție de film Transilvania Film, partener al 
Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) (www.tiff.ro), solicită sprijinul 

Municipiului Roman în vederea organizării la Roman a două proiecții de gală a 
filmului „MOROMEȚII 2”, continuarea uneia din cele mai iubite și apreciate 
ecranizări din istoria cinematografiei românești, în cadrul Turneul național al filmului 
„MOROMEȚII 2” care se va desfășura în perioada 22 octombrie - 15 decembrie 2018. 
 Acest proiect cultural major se înscrie în seria de evenimente care au drept scop 
sărbătorirea Centenarului României, iar această ecranizare reprezintă un bun prilej de 
celebrare a spiritualității și tradiției poporului român, MOROMEȚII fiind o 
capodoperă a literaturii române. 
 Echipa artistică și creativă este aceeași cu cea a producției „MOROMEȚII” din 
anul 1988,  în regia lui Stere Gulea, filmările având loc în aceeași casă și în același sat 
în care a fost turnat și primul film, în vara anului 1985: Talpa.  
 În rolurile principale joacă actorii: Horațiu Mălăiele (Ilie Moromete), Dana 
Dogaru (Catrina Moromete) și, la debutul într-un rol principal în cinema, Iosif Paștina 
(Niculae), alături de nume importante ale teatrului și filmului românesc precum: Oana 
Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Răzvan Vasilescu, George Mihăiță, Andi 
Vasluianu, dar și alături de actorii de comedie Cuzin Toma și Mihai Bobonete, 
cunoscuți publicului din serialul Las Fierbinți.  
 În cadrul acestui turneu național cinematografic, în data de 29.11.2018 
municipiul Roman va fi gazda premierei de gală a filmului „MOROMEȚII 2”, prilej 
cu care vor fi organizate două proiecții de gală în prezența echipei artistice, regizorului 
și actorilor,  iar după finalul filmului va putea avea loc un dialog între public și 
realizatori. 
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 Pentru realizarea acestui proiect la Roman sunt necesare cheltuieli pentru 
transportul echipamentelor de proiecție și sunet, precum și cheltuieli de transport, 
cazare cu mic dejun, masa de prânz și cină pentru invitații prezenți la eveniment și 

echipa tehnică. 
 Acest film fiind produs cu sprijin de la Centrul Național al Cinematografiei, în 
scopul raportărilor corespunzătoare către CNC este necesar ca cele două proiecții să fie 
contra cost pentru public, urmând ca 50% din încasări să fie returnate către Municipiul 

Roman. 
 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, cu impact cultural însemnat la nivelul 
comunității locale, supun spre aprobare domnilor consilieri alocarea sumei de 4.000 lei 
din bugetul local pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a celor două 

proiecții de gală a filmului „MOROMEȚII 2” la Roman, în data de 29.11.2018. 
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. 19387 din 19.10.2018 
 
 

 
 

 
 

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, 

Mihai BÎRJOVANU 
 
 


