
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. ___ din 26.11.2018 
 
privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare 

 
 CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 21416 din 21.11.2018 înaintată de 

către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul  de specialitate nr.  21417 din 21.11.2018, întocmit de către Direcția 

Tehnică; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 26.11.2018 al Comisiei pentru 

urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 26.11.2018 al 
Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. ____ din 26.11.2018 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 26.11.2018 
dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R, 
legea administrației publice locale; 

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act 

normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de sponsorizare cu HOLCIM 
(ROMANIA) S.A., cu sediul social în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, 
Cladirea B, etaj 7, sector 1, cod postal 014459, CUI RO12253732, număr de 
ordine la Oficiul registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti 
J40/399/2002, în valoare de 650000 lei (în bani și/sau materiale), în vederea 
realizarii proiectului de reabilitare a străzii Nordului, Roman, Județul Neamț - pe 
portiunea din E85 până la Strada Nordului, nr. 4. 
  

 Art. 2. Se dă mandat primarul municipiului Roman, să încheie și să 

semneze contractul de sponsorizare. 
 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului 

municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
     Preşedinte de şedinţă,          Contrasemnează, 

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 
   Iulia HAVRICI TOMȘA                                     Gheorghe CARNARIU 
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Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 21416 din 21.11.2018 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
contract de sponsorizare 

 
Strada Nordului este o stradă de legătură la DN2 (E85). Pe această stradă 

își desfășoară activitatea un număr important de agenți economici. 
Strada are o lungime de aproximativ 650 m și are o stare tehnică precară, 

după primii 200 m de la intersecția cu E85. Pe această stradă nu au fost 

executate reparații capitale după 1990, ci doar plombe și covoare asfaltice 

locale. 
De curând pe această stradă, la nr. 4 și-a început activitatea un agent 

economic important, S.C. Holcim România S.A. 
Reprezentantul acestei societăți a solicitat municipalității, ținând cont de 

creșterea traficului pe această stradă, cu specific industrial, efectuarea unei 

reparații capitale. 
După estimarea specialiștilor Direcției Tehnice și Investiții, reducerea 

capacității  portante și readucerea străzii în parametrii funcționali adecvați 

traficului deservit, presupune reparații de aproximativ 800.000 lei. 
S.C. Holcim România S.A. s-a oferit să contribuie la această reparație cu 

suma de 650.000 lei, practic să suporte 80% din costurile estimate ale unei 
lucrări care era obligația municipalității. 

Conform prevederilor legale, această sponsorizare condiționată, trebuie 
acceptată printr-o hotărâre a Consiliului Local. 

Ținând cont că sponsorizarea este benefică pentru cheltuielile pe care 
bugetul local trebuie să le facă pentru întreținerea străzilor, rog doamnele și 

domnii consilieri să aprobe hotărârea așa cum a fost propusă. 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
contract de sponsorizare 

 
 

Strada Nordului, o stradă de legătură la E 85, cu o lungime de aproximativ 
650 m, are la momentul actual o stare tehnică proastă. 

Dacă pe primii 600 m de la intersecția cu E 85, strada are parametrii 
tehnici corespunzători, pe următorii 450 m, strada prezintă denivelări, pierderi 

ale profilului longitudinal și ale profilului transversal. 
Această situație presupune efectuarea unei reparații capitale, întrucât 

strada deservește un număr însemnat de agenți economici, care contribuie 

substanțial la bugetul local. 
Reparația ar presupune un covor asfaltic pe primii 200 m și ranforsarea 

fundației, precum și 2 straturi asfaltice pe următorii 450 m, precum și 

îmbunătățirea preluării și dirijării apelor meteorice. 
Lucrările au fost estimate la 800.000 lei. 
S.C. Holchim S.A. s-a oferit să sponsorizeze cu suma de 650.000 lei, 

pentru a realiza lucrările respective, lucru care degrevează substanțial bugetul 

necesar proiectului în cauză. 
 
 

 

Director tehnic, 
Ing. Dan Felician IONIŢĂ 

 


