
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 26.11.2018 

 
privind încheierea unui contract de colaborare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 21560/23.11.2018 din iniţiată de către  

dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 21561/23.11.2018 din întocmit de către Direcția Juridică și 

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

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. ___ din 
26.112018  al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 
26.11.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman; 
         Având în vedere  art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 7, lit. „a” din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală; 
         În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 
                                 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de colaborare cu S.C. MIVAL 
STUDIO PRODUCTION S.R.L. pentru asigurarea, în mod gratuit, de servicii 
foto și video pentru evenimentele de interes public și campanii de promovare a 

imaginii municipiului Roman, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin aparatul de 

specialitate, să semneze contractul de colaborare și actele adiționale privind 

prelungirea acestuia în aceleași condiții ca cele avute în vedere la încheierea 

contractului de colaborare. 
 

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

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 

 
       Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează 
                Consilier,                                          Secretarul Municipiului Roman, 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                    Gheorghe CARNARIU    
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CONTRACT DE COLABORARE 
Încheiat astazi …. ………. 

 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 

Municipiul Roman, cu sediul administrativ în Piața Roman-Vodă nr. 1, identificat 
cu CIF 2613583, prin reprezentant legal Primar Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de 
colaborator prim, și  

1. SC MIVAL STUDIO PRODUCTION SRL, cu sediul în Roman, str. Smirodava, 
bl. 4, sc. C, ap. 39, identificat cu cod unic 36362451, înregistrat în Registrul 
comerțului sub nr.  J27/675/2016, în calitate de colaborator secund 

au convenit să încheie prezentul contract de parteneriat: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 1 Obiectul prezentului contract este colaborarea părților în organizarea 

evenimentelor colaboratorului prim în ceea ce privește evenimentele de interes public 
din municipiul Roman și realizarea de campanii de promovare a imaginii 
municipiului Roman. 
 

III.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
  

Art. 2. (1) SC MIVAL STUDIO se obligă să realizeze, în mod gratuit,  pentru 
Municipiul Roman următoarele:  

1. Servicii foto la cea mai mai înaltă calitate, conform reglementărilor tehnice si 
legale în vigoare în termenele stabilite; 

2. Producţie documentare (materiale de arhivă, fotografii/video-uri) ce au drept 
scop promovarea imaginii municipiului Roman pe plan național; 

3. Producție film „Municipiul Roman, la centenar” ce se va difuza pe 1 decembrie 
2018, cu prilejul Zilei Naționale a României; 

4. Producții video de prezentare și promovare a orașului la solicitarea 
colaboratorului prim. 

5. SC MIVAL STUDIO nu are dreptul, fără acordul scris al Municipiului Roman, 

de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 

de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 

contractuale. 
 

(2) Municipiul Roman  se obligă să asigure cadrul necesar pentru asigurarea 

condiţiilor de lucru pentru SC MIVAL STUDIO (să faciliteze posibilitatea de 
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filmare în spaţiile unde intrarea necesită o anumită autorizare din partea 

municipalităţii) 
 

Art. 3. Ambii colaboratori trebuie să contribuie la realizarea proiectului în 

modalităţile prevăzute în prezentul acord de parteneriat. 
 Art. 4. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 

asupra stadiilor privind evoluţia proiectului. 
        
IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 5. Prezentul contract de colaborare este valabil până la data de 31.12.2018, cu 
psosibilitatea prelungirii acestuia, prin act adițional, în condițiile avute în vedere la 

încheierea prezentului contract. 
Art. 6. Încetarea contractului se face la data încheierii duratei acestuia sau la 

inițiativa oricărei părţi, cu un preaviz de 15 zile în situații deosebite. 
 

V. CLAUZE FINALE 
 

Art. 7. Procedura de lucru în cazul sesizărilor, are la bază contactul direct între 

parteneri realizat sub orice formă (fax, telefon, adresă scrisă, etc.).  
           Art. 8. Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligațiilor asumate dă 

dreptul celuilalt partener să sisteze colaborarea. 
Art. 9. Modificarea prezentului accord se face numai cu acordul părților 

semnatare sub forma unui act adițional la prezentul Acord de parteneriat. 
Art. 10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfășurării 

prezentului Acord de parteneriat se va rezolva pe cale amiabila. 
 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ……….., în 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
              
           Municipiul  Roman                                             SC MIVAL STUDIO 
                      Primar                                                            Valentin Trifan             
       Lucian-Ovidiu Micu                                  

 
 

         Secretarul mun. Roman,  
       Jr. Gheorghe Carnariu 
              
 
          Director D.J.A.P., 
         C.j. Camelia Rusu 



 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

             Piaţa Roman-Vodă nr.             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: CABINET PRIMAR  
Nr. 21560  din 23.11.2018  
 

 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract 
de colaborare 

 
 
 S.C. MIVAL STUDIO PRODUCTION S.R.L., reprezentată de 

dl. Valentin Trifan, și-a exprimat intenția de colabora cu Municipiul 
Roman prin asigurare de  servicii foto și video de înaltă calitate pentru 
evenimentele de interes public din municipiul Roman, precum și 

pentru campaniile de promovare a imaginii municipiului Roman. 
 Cum în acest moment, municipiul Roman nu dispune nici de 
personal calificat, dar nici de echipamente de înaltă calitate pentru 

realizarea unor astfel de servicii la nivel profesional, este oportună 

încheierea unui acord de colaborare cu S.C. MIVAL STUDIO 
PRODUCTION S.R.L. pentru promovarea imaginii instituției publice 
pe plan național. 
 
 
 

                                              INIȚIATOR     
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
 



 

                
   MUNICIPIUL ROMAN  

             Piaţa Roman-Vodă nr.             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: DIRECȚIA JURIDCĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 21561  din 23.11.2018  
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de colaborare 
 
  
 Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 

Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, am constat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității 
 

 S.C. MIVAL STUDIO PRODUCTION S.R.L., reprezentată de către       

dl. Valentin Trifan, și-a exprimat intenția de a asigura, în mod gratuit,  servicii 
foto și video de înaltă calitate pentru evenimentele de interes public din 
municipiul Roman, precum și pentru campaniile de pomovare a imaginii 

municipiului Roman. 
 Cum în acest moment, municipiul Roman nu dispune nici de personal 
calificat, dar nici de echipamente de înaltă calitate pentru realizarea unor astfel 

de servicii la nivel profesional, este oportună încheierea unui acord de 
colaborare cu S.C. MIVAL STUDIO PRODUCTION S.R.L. pentru promovarea 
imaginii instituției publice pe plan național. 
 

 Din punct de vedere al legalității 
 

 Potrivit art. 36, alin. (7), lit. „a” din Legea nr. 215/2001R, „Consiliul local 
(...) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”. 
 

 Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și 

oportun și recomand adoptarea acestuia. 

 
Director D.J.A.P., 

C.j. Camelia RUSU 


