ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.01.2019
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere - cadru

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1249 din 21.01.2019 iniţiată de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 1250 din 21.01.2019 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.01.2019 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 31.01.2019 al Comisiei pentru cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 31.01.2019 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.01.2019
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 asociere - cadru dintre Municipiul
Roman și Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru organizarea unor
spectacole de teatru din cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada
01.02.2019 – 31.07.2019, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de
Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman, conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, d-nul Lucian
Ovidiu Micu să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, acordurile de
asociere cu Teatrul Tineretului Piatra Neamț, pentru spectacolele de teatru din
cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019,
susținute în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) din cadrul
Primăriei municipiului Roman, stabilind programul spectacolelor și toate
elementele necesare desfășurării în condiții optime a spectacolelor de teatru.

Art. 3. Se scutește de plata taxei de utilizare a Sălii de Festivități
prevăzute la art. 2 din H.C.L. nr. 69 din 29.03.2019, organizatorul - Teatrul
Tineretului Piatra Neamț pentru spectacolele susținute de trupa de teatru, din
cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019.
Art. 4. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ,
Mass Media și I.T. și Direcția Administrativă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Constantin HOLBAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 31.01.2019
MUNICIPIUL ROMAN

TEATRUL TINERETULUI PIATRA NEAMȚ

ACORD DE ASOCIERE – CADRU
I. PĂRȚILE ASOCIERII
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul
Neamț, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar
și
1.2 Teatrul Tineretului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, Piața Stefan
cel Mare nr. 1, CUI 2613427, CONT IBAN: RO41TREZ24G670304203030X,
Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat prin dna. Gianina Cărbunariu, manager /
director general.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Teatrul
Tineretului Piatra Neamț, în vederea organizării spectacolului de teatru
_______________________, în data de _____________, între orele
_____________________, din cadrul Stagiunii Teatrale 2018-2019 din perioada
01.02.2019 – 31.07.2019, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de
Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada _____________________________.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să predea Teatrului Tineretului Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de
Festivități)
din
cadrul
Primăriei
municipiului
Roman,
la
data
de________________, când se va încheia un proces verbal de predare-primire, ce
va fi anexat la Acordul de asociere.
b. să asigure folosința Sălii de Festivități pe toată durata Acordului de asociere.
c. să efectueze reparațiile (care nu cad în sarcina utilizatorului) pentru a menține
Sala de Festivități în starea de întrebuințare în care a fost predată.
d. să asigure accesul gratuit la Sala „Nicolae Manolescu Strunga” (Sala de
Festivități) a Primăriei municipiului Roman, precum și accesul la echipamentele
Sălii de Festivități (sonorizare, videoproiector, etc), în data de _____________,
între orele ___________________.
e. să asigure vânzarea prin casieria Municipiului Roman a biletelor de spectacol
primite de la Teatrul Tineretului Piatra Neamț, să încaseze și să vireze suma
încasată pentru fiecare spectacol de teatru în contul Teatrului Tineretului Piatra
Neamț, în baza unui proces verbal de predare-primire și a decontului final.
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f. să promoveze spectacolul de teatru susținut la Roman de către Teatrul Tineretului
Piatra Neamț cu titlul ________________, din data de_______________, prin
mijloacele de afișare proprii sau prin orice alte mijloace media, utilizând materialul
publicitar pus la dispoziție de Teatrul Tineretului Piatra Neamț.
g. să permită utilizatorului montarea de firme sau reclame în condițiile legii și
numai cu acordul expres al Municipiului Roman, în locurile acceptate de acesta.
h. să permită utilizatorului să mobileze Sala de Festivități și să instaleze
echipamente, fără să degradeze Sala de Festivități.
4.2. Obligațiile Teatrul Tineretului Piatra Neamț:
a. în vederea utilizării Săli de Festivități, Teatrul Tineretului Piatra Neamț se va
adresa în scris conducerii Municipiului Roman, cu cel puțin 30 zile anterior datei
spectacolului de teatru, cu o solicitare de rezervare, în care va preciza ziua și ora
pentru care se solicită rezervarea și durata estimată a spectacolului propriu zis,
condiții deosebite (instrumente sau aparatura specială care ar urma să fie utilizată).
b. să organizeze spectacolul de teatru _______________________, în data de
_____________, între orele _____________________, din cadrul Stagiunii
Teatrale 2018-2019 din perioada 01.02.2019 – 31.07.2019, în Sala „Nicolae
Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman.
c. să asigure pentru fiecare spectacol în parte, condițiile tehnice pentru punerea în
scenă, respectiv: decoruri, sunet, lumini, costume, etc. precum și echipa tehnică.
d. să pună la dispoziție cu cel puțin 21 de zile înainte de fiecare spectacol de teatru
biletele de spectacol și materialele publicitare necesare pentru promovare.
e. să menționeze în mijloacele de promovare a spectacolului de teatru: Primăria
Municipiului Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman.
f. să utilizeze Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități) și să
respecte prevederile Regulamentul privind desfășurarea activităților în Sala de
Festivități a Primăriei municipiului Roman – Anexa 1 la H.C.L. nr. 69 din
29.03.2018.
g. să folosească Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” conform destinației prevăzute
în acord;
h. să execute la timp și în bune condiții, pe cheltuiala sa, toate lucrările de
întreținere și reparații curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;
i. să păstreze integritatea Sălii de Festivități și să o întrețină în mod corespunzător,
să nu aducă modificări fără consimțământul prealabil al Municipiului Roman, să nu
o deterioreze sau degradeze. Consimțământul Municipiului Roman pentru orice
modificare constructivă interioară sau exterioară pe care dorește să o efectueze
utilizatorul, va avea forma unui acord scris și va fi condiționat de obligația de a
înainta spre studiu un deviz estimativ. Executarea acestora se va face exclusiv în
condiții impuse de legislația privind executarea lucrărilor de construcții, pe
cheltuiala proprie și fără nici o pretenție, în conformitate cu legislația aplicabilă.
j. la expirarea termenului acordului, utilizatorul se obligă să pună spațiul închiriat
la dispoziția Municipiului Roman în termenul prevăzut în acord.
k. să execute într-o perioadă stabilită de comun acord cu Municipiul Roman,
lucrările ce cad sarcina sa, în cazul unor defecțiuni sau avarii care pot produce
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deteriorarea restului proprietății. În acest sens, utilizatorul va notifica Municipiul
Roman cu privire la lucrările ce se impun a fi executate.
l. să informeze imediat Municipiul Roman asupra oricăror accidente și stricăciuni
care s-au produs în Sala de Festivități;
m. să respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor,
inclusiv prin instruirea corespunzătoare a personalului care își desfășoară
activitatea în Sala de Festivități;
n. să nu efectueze, fără acordul Municipiului Roman, nici o modificare în structura
interioară a Sălii de Festivități;
o. sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea acordului în totalitate
sau în parte a Sălii de Festivități altor persoane.
p. va putea monta firme sau reclame în condițiile legii și numai cu acordul expres
al Municipiului Roman, în locurile acceptate de acesta.
q. va putea mobila Sala de Festivități și va putea instala echipamente, fără să
degradeze Sala de Festivități. La încetarea acordului de asociere, utilizatorul trebuie
să îndepărteze cu atenție tot mobilierul și echipamentul și să readucă Sala de
Festivități în aceeași stare ca la data la care a fost primit, exceptând uzura normală.
r. obligațiile Teatrului Tineretului în ceea ce privește măsurile PSI sunt în
conformitate cu reglementările legale privind apărarea împotriva incendiilor,
utilizatorul având obligația de a respecta regulile de prevenire a incendiilor, pe
durata asocierii.
V. ÎNCETAREA ASOCIERII
Asocierea încetează în următoarele situații:
a. expirarea duratei de asociere
b. hotărârea comună a membrilor asociați;
c. hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 30
de zile;
e. alte cauze prevăzute de lege.
VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute
întocmai și întru totul cu bună credință.
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării
acestui acord.
6.3. Teatrul Tineretului Piatra Neamț își va asuma întreaga responsabilitate cu
privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice
natură aduse terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a
derulării acordului.
6.4. Teatrul Tineretului Piatra Neamț își va asuma integral răspunderea pentru
prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municipiului Roman,
terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi
pe tot parcursul derulării acordului.
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VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
7.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile
prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre
soluționare instanțelor de drept comun competente.
VII. CLAUZE FINALE
8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și
opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii
asociați.
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare membru asociat, la data de ___________________.
Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Municipiul Roman
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Manager / director general,
Gianina Cărbunariu

Secretar,
Gheorghe Carnariu

Secretar artistic,
Gabriela Hârțan

Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru

Director Executiv,
Direcția Juridică și Administrație Publică
Camelia Rusu

Director Administrativ,
Cristian Botezatu

Șef SOECCÎMMIT,
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. 1249 din 21.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere - cadru
Prin cererea nr. 04 din 07.01.2019 și înregistrată la Primăria municipiului
Roman cu nr. 652 din 11.01.2019, Teatrul Tineretului Piatra Neamț, reprezentat
legal prin dna. Gianina Cărbunariu, manager/director general, solicită o
colaborare cu Municipiul Roman prin care propune desfășurarea unor spectacole
de teatru, susținute de trupa Teatrului Tineretului în Sala „Nicolae ManolescuStrunga” (Sala de Festivități) din cadrul Primăriei municipiului Roman, în
perioada 3 ianuarie – 31 iulie 2019, cu mențiunea că vor fi selectate pentru a fi
jucate la Roman spectacolele din cadrul stagiunii care se pretează la
dimensiunile și particularitățile scenei Sălii de Festivități.
Teatrul Tineretului este o importantă instituție culturală din județul
Neamț, care activează din anul 1958 și pe a cărui scenă au urcat importante
personalități ale teatrului românesc. În cei 60 de ani de existență, Teatrul
Tineretului și-a câștigat renumele de rampă de lansare pentru tineri actori,
regizori, scenografi, compozitori ce au avut ulterior cariere profesionale de
excepție. Poate că nu întâmplător mulți dintre regizorii care au lucrat la Teatrul
Tineretului au ales ulterior și o carieră pedagogică încununată de realizări: Ion
Cojar și Cătălina Buzoianu au fost unii dintre cei mai importanți profesori pentru
generații întregi de absolvenți de actorie și de regie ai U.N.A.T.C. „I.L.
Caragiale”, David Esrig este fondatorul Academiei de teatru și film „Athanor“
din Germania, Andrei Șerban este profesor la Columbia University în S.U.A., iar
Radu Penciulescu este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai reputați profesori
de actorie din Suedia. Perioada de glorie incontestabilă a Teatrului Tineretului a
fost marcată de prezența în echipa secretariatului literar a celor care au gândit
strategii de consolidare a trupei și de afirmare a identității instituției: Eduard
Covali, Paul Findrihan și Mircea Zaharia.
Cunoscut în lumea teatrală în perioada de dinainte de anul 1989 drept
„fenomenul de la Piatra Neamț”, apreciat ca fiind „cel mai bun teatru din
București”, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a funcționat ca un laborator de

creație pentru generații întregi de artiști care au colaborat cu instituția de-a
lungul vremii: Constantin Cojocaru, Mitică Popescu, Dionisie Vitcu, Traian
Stănescu, Virgil Ogășanu, Ștefan Radoff, Theodor Danetti, Boris Petroff,
Valentin Uritescu, Cornel Todea, Lucian Giurchescu, Dinu Cernescu, Zoe
Anghel Stanca, Ion Cojar, Iulian Vișa, Mihai Mădescu, Alexandru Lazăr, Alexa
Visarion, Emil Mandric, Moni Ghelerter, Sanda Manu, Horațiu Mălăele, Florin
Măcelaru, Constantin Ghenescu, Carmen Galin, Rozina Cambos, Hamdi
Cerchez, Ion Fiscuteanu, Constantin Drăgănescu, Luminița Gheorghiu, Eugen
Apostol, Coca Bloos, Ana Ciontea, Paul Chiribuță, Gelu Nițu, Simona
Măicănescu, Gheorghe Dănilă, Victoria Rogin, Carmen Petrescu, Ion Muscă,
Corneliu – Dan Borcia, Eugenia Balaure, Cornel Nicoară, Traian Pîrlog, Nicolae
Scarlat, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Dragoș Buhagiar, Alexandru
Tocilescu, Dragoș Galgoțiu, Alexandru Darie, Mihai Mănuțiu, Victor Ioan
Frunză, Aurel Manea, Maria Teslaru, Liviu Timuș, Romeo Tudor, Oana Albu,
Avram Birău, Mihai Cafrița, Claudiu Istodor, Oana Pellea, Maia Morgenstern,
Mircea Rusu, Ioana Flora, Radu Afrim, Bogdan Talașman, Ana Maria Marinca
și mulți alții.
De asemenea, Teatrul Tineretului a obținut premii la diverse concursuri
naționale și internaționale, iar anual organizează Festivalul de Teatru Piatra
Neamț, anul acesta fiind la a 31-a ediție.
Teatrul Tineretului este finanțat de către Consiliul Județean Neamț și își
propune să aducă spectacolele susținute de trupa sa și în alte locații din județul
Neamț, promovând astfel valorile cultural-artistice atât în fața publicului din
Roman cât și din Zona Roman Metropolitan.
În acest sens, Teatrul Tineretului Piatra Neamț solicită sprijinul
administrației locale ca Sala de Festivități a Primăriei Roman să fie pusă la
dispoziție, în mod gratuit, pentru susținerea spectacolelor de teatru mai sus
menționate, precum și sprijinul privind vânzarea biletelor aferente.
Ținând cont de importanța unui asemenea proiect cultural-artistic la nivel
județean și local, care urmărește totodată și atragerea către sălile de spectacol a
elevilor, tinerilor precum și a persoanelor vârstnice, oferindu-le de fiecare dată
un spectacol de înaltă clasă profesională, contribuind astfel la dezvoltarea
culturală a cetățenilor din urbea noastră, se impune încheierea unui Acord de
asociere - cadru dintre Municipiul Roman și Teatrul Tineretului Piatra
Neamț, pentru organizarea unor spectacole de teatru din cadrul Stagiunii
Teatrale 2018-2019, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități)
din cadrul Primăriei municipiului Roman, conform anexei - parte integrantă din
hotărâre.
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe 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. 1250 din 21.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui Acord de asociere - cadru
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin
care se propune aprobarea unui Acord de asociere - cadru între
Municipiul Roman și Teatrul Tineretului Piatra Neamț pentru
organizarea unor spectacole de teatru în cadrul Stagiunii Teatrale
2018-2019, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” (Sala de Festivități)
din cadrul Primăriei municipiului Roman, se constată că acesta este
încheiat cu respectarea prevederilor articolului 36, alin. (2), lit. b) şi e)
şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală, a prevederilor Regulamentului privind desfășurarea
activităților în Sala de Festivități a Primăriei municipiului Roman –
Anexa 1 la H.C.L. nr. 69 din 29.03.2018, 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

