
Anexa la H.C.L nr. 46 din 27.03.2008 
                                     
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
 
CAPITOLUL  I – PĂRŢILE 

Art. 1  Prezentul protocol se încheie între Consiliul Local al Municipiului 
Roman cu sediul în municipiul Roman Piaţa Roman Vodă nr.1 reprezentat prin 
Preşedinte de şedinţă, cod fiscal 2613583 , cont deschis la Trezoreria Roman, 
Municipiul Roman reprezentat prin Primar Ing Dan Ioan Cărpuşor  pe de o parte şi 
Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură a Sindicatelor cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei, nr. 202 A, sector 6, reprezentată prin Director Luha Eugen şi Casa de 
Cultură a Sindicatelor Roman cu sediul în municipiul Roman str. Piaţa Roman-Vodă 
nr.5, cod fiscal 5554899, având cont nr. RO51 RNCB 0033 1825 0001 deschis la 
BCR Roman, reprezentată de Director prof. Alexandru Doru. 
  
CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Art. 2  Consiliul Local Roman şi Municipiul Roman se obligă să execute pe 
cheltuiala sa amenajarea unei instalaţii de încălzire şi ventilaţie şi centrală termică la 
,, Scena “ Casa de Cultură a Sindicatelor Roman. 

Art. 3  Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură a Sindicatelor şi Casa de 
Cultură a Sindicatelor Roman se obligă să pună al dispoziţia celor două autorităţi 
publice locale sala de spectacole şi sala de şedinţe pentru desfăşurarea unor acţiuni 
specifice de interes public local. 
 
CAPITOLUL IIII – ASPECTE FINANCIARE 

Art. 4  Valoare lucrărilor de investiţie ce urmează a fi executate de către 
Consiliul Local Roman şi Municipiul Roman este de 180.000 lei. 

Art. 5  Preţul tarifar de închiriere a sălilor din incinta Casei de Cultură este de 
300 lei/oră pentru sala de spectacole şi de 150 lei/oră pentru sala mică(de şedinţe).  
  
CAPITOLUL IV – DURATA PROTOCOLULUI 

Art. 6  Prezentul protocol se derulează începând cu data demarării lucrărilor de 
investiţii şi se încheie la data la care cuantumul total al chiriei ajunge la concurenţa 
sumei  ce reprezintă valoarea lucrărilor executate. 
 
CAPITOLUL V ALTE CLAUZE 

Art. 7  Toate părţile se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra 
derulării acestui protocol. 

Art. 8 Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va derula 
prin autoritatea locală executivă în condiţiile OUG 34/2006 privind achiziţiile 
publice. 



 2 

Art. 9  Părţile nu pot modifica unilateral prezentul protocol Modificarea poate 
interveni numai prin acordul de voinţă exprimat de cele două părţi, concretizat prin 
act adiţional. 

Art. 10 Pentru neândeplinirea , îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a 
obligaţiilor de prestaţii reciproce asumate în protocol, partea în culpă suportă daune. 
 
CAPITOLUL VI – LITIGII  

ART. 11 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în derularea acestui contract vor 
fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord vor fi soluţionate de 
către instanţa de judecată competentă. 

 

Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către toate părţile. 
  
 
  Consiliul Local Roman                                       Asociaţia Naţională a Caselor 
    Preşedinte de şedinţă                                           de Cultură a Sindicatelor 
  Consilier Eusebiu Lupu                                           Director Eugen Luha 
 
 
      Municipiul Roman                                                   Casa de Cultură a   
                Primar                                                            Sindicatelor Roman 
   Ing. Dan Ioan Cărpuşor                                   Director Prof. Doru Alexandru 


