
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 27.02.2019 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 

dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru 

realizarea Târgului de Paște 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 3388 din 19.02.2019 iniţiată de către 

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

specialitate nr. 3389 din 19.02.2019 întocmit de către Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 

Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.02.2019 al Comisiei pentru buget – 
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din     27.02.2019 al Comisiei juridice, precum 
şi avizul de legalitate nr. ______ din 27.02.2019 dat de Secretarul Municipiului 
Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „c” şi „e”, alin. (7), lit. „a”, 
ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R 
privind administraţia publică locală; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman şi Club 

Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște în perioada 
15.04.2019 – 27.04.2019, în Piața Roman-Vodă, conform anexei la prezenta 
hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă taxa de participare la eveniment în cuantum de 1.400 
lei căsuţa din lemn, pusă la dispoziție de Club Sportiv Municipal Roman, ce va 
fi încasată de Club Sportiv Municipal Roman.  

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 

sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul sus menţionat. 



 

 

Art. 4. Direcţia Economică, Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul 
Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                       Contrasemnează, 
                Consilier,                                       Secretarul Municipiului Roman, 
      Constantin HOLBAN                       Gheorghe CARNARIU 
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                   Anexă la H.C.L. nr. __ din 27.02.2019 
    
MUNICIPIUL ROMAN         CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 
 
I. PĂRȚILE  COLABORĂRII: 
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  CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, cu sediul în Municipiul 
Roman, Piaţa Roman-Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 

35364691, telefon/fax: 0233.734.367, e-mail csmroman@primariaroman.ro, 
reprezentat prin dl. Constantin - Costea Cudalb, director, 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 

Obiectul acordului îl constituie asocierea Municipiului Roman cu Club 
Sportiv Municipal Roman, în vederea organizării Târgului de Paște, în 
perioada 15.04.2019 – 27.04.2019, în intervalul orar 07,00 – 21,00, în Piața 

Roman-Vodă, esplanadă Statuie. 
 
III. DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE 
3.1. Prezentul acord de asociere se încheie pentru perioada 08.04.2019 – 
02.05.2019. 
3.2.  Părţile înţeleg că pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului 
Târgul de Paște, din perioada 15.04.2019 – 27.04.2019, Club Sportiv 
Municipal Roman va folosi, începând de luni 8 aprilie 2019, de la ora 07:00, 
până joi, 2 mai 2019, ora 16:00, suprafața pusă la dispoziţie de Municipiul 
Roman pentru amplasarea/ ridicarea căsuțelor şi a întregii logistici, în vederea 

realizării evenimentului propriu-zis.  
3.3.  Durata desfăşurării evenimentului este din data de 15 aprilie 2019 până în 

data de 27 aprilie 2019. 
 

IV. OBLIGAȚIILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligațiile MUNICIPIULUI ROMAN: 
a. să pună la dispoziția CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, în mod 
gratuit, spațiul necesar, respectiv esplanada statuii Roman Muşat pentru 

amplasarea a 20 căsuţe din lemn, având dimensiunile de 3 m lungime x 2 m 
lăţime (6 mp) în vederea desfăşurării evenimentului; 
b. să asigure gratuit utilajele, resursa umană şi logistica necesară pentru 

ridicarea, transportul celor 20 căsuţe din lemn de la locul de depozitare – 
Complex Sportiv şi de Agrement „Moldova” şi amplasarea în Piața Roman-
Vodă, începând cu data de 08.04.2019, precum şi ridicarea, transportul şi 

amplasarea la locul de depozitare până la data de 02.05.2019; 

mailto:csmroman@primariaroman.ro
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c. să asigure gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică necesare pentru 

organizarea în bune condiţii a Târgului de Paște, în Piața Roman-Vodă; 
d. să asigure paza, în mod gratuit, pe perioada 15.04.2019 – 27.04.2019, în 
intervalul orar 21,00 – 08,00, prin Direcția Poliţiei Locale;  
e. să asigure în mod gratuit 4 europubele de 240 L, la locul de desfăşurare al 

Târgului, în perioada 15.04.2019 – 27.04.2019; 
f. să asigure gratuit salubrizarea locului în fiecare zi; 
g. să asigure accesul la toaleta publică din spatele Primăriei Roman, în intervalul 

orar 08,00 – 20,00; 
h. se obligă să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. 

Roman, Poliţia Națională, în conformitate cu dispozițiile legale.  
 

4.2. Obligațiile CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 

a. se obligă să asigure derularea în bune condiţii a Târgului de Paște, în 
perioada 15.04.2019 – 27.04.2019; 
b. se obligă să pună la dispoziţia solicitanţilor 20 de căsuţe din lemn având 
dimensiunile de 3 m lungime x 2 m lăţime (6 mp), pentru 

Târgul de Paște, din 
perioada 15.04.2019 – 27.04.2019; 
c. să popularizeze evenimentul în mijloacele media și să contacteze potenţialii 

participanţi la eveniment; 
d. după înregistrarea solicitărilor primite de la potenţialii participanţi la 

eveniment, CSM Roman va organiza tragerea la sorți pentru ocuparea celor 20 
de căsuţe din lemn, comunicându-le acestora data și locul desfășurării acesteia; 
e. să-și asigure paza bunurilor, în intervalul orar 08,00 – 21,00, în perioada 
15.04.2019 – 27.04.2019; 
f. să se implice direct în realizarea tipăririi de afişe, flyere privind promovarea 

Târgului, a bazelor sportive CSM Roman şi a activităţilor sportive proprii; 

g. să nominalizeze pe materialele de promovare a evenimentului: Primăria 

Municipiului Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman şi CSM Roman;  

h. să încaseze taxa de participare conform Hotărârii de Consiliu Local; 

i. să supravegheze buna organizare a târgului, să asigure resursele umane, 

materiale, instalaţiile şi echipamentele în limita resurselor disponibile; 

j. să notifice Direcția de Sănătate Publică Neamț și Autoritatea Națională 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea obținerii 

autorizației sanitar-veterinare temporare de funcționare.  
 
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.    după onorarea obligaţiilor acordului. 
 
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. 
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6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 

acestui acord. 
 
VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
7.1. Orice litigiu decurgând din prezentul acord se va soluţiona pe cale amiabilă 

şi, dacă acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în 

vigoare. 
7.2. Prezentul acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte, ambele având valabilitate până la stingerea oricăror obligaţii dintre 

părţi asumate prin prezentul acord de asociere. 
 
VIII. 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 azi ______________ într-un număr de 2 

(două) exemplare, câte unul pentru fiecare membru asociat. 
 
 
 
MUNICIPIUL ROMAN            C.S.M. ROMAN 
          Primar,       Director, 
Lucian Ovidiu MICU       Constantin-Costea CUDALB 
    
 
           Secretar,       Contabil Şef, 
Gheorghe CARNARIU         Tatiana Nicoleta DĂNILĂ  
     
 
 
    Director Economic                     Șef Serviciu Baze Sportive 
Ciprian ALEXANDRU            Mihai CRISTEA 
    
 
    Director Executiv,     Șef Serviciu Competiții Sportive 
Direcția Juridică și Administrație Publică         Maricel BENCHEA 
       Camelia RUSU      
               
 
Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T.  
    Mihai BÎRJOVANU 

 
 
 

 
Nr._________/_____________                           Nr._________/_____________  



 

             

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651, 0233.741.119,  0233.740.165,  
  Fax. 0233.741.604  E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: Cabinet Primar 
Nr. 3388din 19.02.2019    e-mail: primar@primariaroman.ro 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre 
Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman pentru realizarea 

Târgului de Paște 2019 

 
 Prin adresa nr. 508 din data de 19.02.2019 înaintată de către Club Sportiv 
Municipal Roman și înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 3386 
din 19.02.2019, se solicită încheierea unui Acord de asociere în vederea 
desfăşurării în bune condiţii a evenimentului Târgul de Paște, în perioada 
15.04.2019 – 27.04.2019, în Piața Roman-Vodă, cu respectarea obligaţiilor 

ambelor părţi de a realiza sarcinile prevăzute în articolele Acordului de asociere, 
precum și aprobarea cuantumului taxei de participare la eveniment, stabilite prin 
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 42 din 19.02.2019 a Club Sportiv 
Municipal Roman. 
 La acest eveniment vor participa producători și comercianţi din țară cărora 

li se vor pune la dispoziţie 20 căsuţe din lemn, având dimensiunile de 3 m 
lungime x 2 m lăţime (6 mp), contra unei taxe de participare stabilite prin 
Hotărârea Consiliului de Administrație al Club Sportiv Municipal Roman ce va 
fi supusă spre aprobare Consiliului Local Roman, pentru evenimentul Târgul de 
Paște din perioada 15.04.2019 – 27.04.2019. Sunt propuse spre promovare şi 

comercializare produse alimentare tradiţionale, produse nealimentare, produse 
meşteşugăreşti, produse handmade, precum și comercializarea băuturilor 

alcoolice şi non-alcoolice. 
 Având în vedere faptul că prevederile acordului între cele două părţi 

presupun derularea evenimentului pe o perioadă de 13 zile, rog domnii consilieri 
să aprobe Acordul de asociere anexat în vederea desfăşurării în bune condiţii a 

evenimentului Târgul de Paște, în perioada 15.04.2019 – 27.04.2019, în Piața 

Roman-Vodă, esplanadă Statuie. 
 

Drept pentru care vă rugăm să adoptaţi proiectul de hotărâre anexat. 
                                       

                                                      Inițiator 
      Primarul Municipiului Roman, 

    Lucian-Ovidiu MICU 



 

 

             

   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:Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și 

I.T 
Nr. 3389 din 19.02.2019 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere 

dintre Municipiul Roman şi Club Sportiv Municipal Roman 

pentru realizarea Târgului de Paște 2019  
 

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin care se 

propune aprobarea acordului de asociere dintre Municipiul Roman şi Club 

Sportiv Municipal Roman pentru realizarea Târgului de Paște, în perioada 
15.04.2019 – 27.04.2019, în Piața Roman-Vodă, se constată că acesta este 

încheiat cu respectarea prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”c” şi ”e„ şi alin. (7), lit. 

”a” 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 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 I.T 

Mihai BÎRJOVANU 


