
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 27.02.2019 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 
 

Examinând expunerea de motive nr. 3613 din 21.02.2019 iniţiată de 

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

specialitate nr. 3614 din 21.02.2019 întocmit de 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 pentru cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 27.02.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 27.02.2019 
dat de Secretarul municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) şi e) şi alin. (6), 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 parteneriat dintre Municipiul Roman și 
Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, în vederea strângerii de fonduri 
pentru diferite campanii în scopul satisfacerii nevoilor copiilor aflați în 
dificultate, în conformitate cu Convenția O.N.U și a legislației române, cu 

privire la drepturile copilului, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, 

Acordul de parteneriat cu Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, așa cum a 

fost aprobat prin prezenta hotărâre. 
 



 

 

Art. 3. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T. și Direcția de Impozite și Taxe Locale Roman vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
        Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează 
                Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 
      Constantin HOLBAN                      Gheorghe CARNARIU 



 

                                                               Anexa la H.C.L. nr. ___ din 27.02.2019 
 
 
Organizația „Salvați Copiii”                                          Municipiul Roman 
          Filiala Neamt            
                                                                     
nr.________  din _______                                     nr. _______ din____________ 
 
 

ACORD  DE PARTENERIAT 
 
CAP. I. Părțile acordului: 
 Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, 
strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, reprezentată de doamna Mihaela Ignatovici 
Lazar, în calitate de Președinte, 
     și 
 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, 

județul Neamț, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de primar.  
 
Cap. II. Informații generale 
 „Salvaţi Copiii” este o organizaţie neguvernamentală, democratică, 

independentă, non-profit, necondiționată politic sau religios, creată în anul 1991. 

Încă de la început a aderat la mişcarea de promovare şi de apărare a Drepturilor 

Copilului în Romania, în conformitate cu Convenţia ONU privind Drepturile 

Copilului. 
  Organizația ,,Salvaţi Copiii” acţionează pentru respectarea drepturilor 

copilului şi pentru modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor 

prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice şi sprijină copiii 

aflaţi în dificultate. 
 
CAP. III. Obiectul acordului de parteneriat 
 Asocierea părților în vederea strângerii de fonduri pentru diferite 
campanii în scopul satisfacerii nevoilor  copiilor aflați in dificultate, în 
conformitate cu Convenția O.N.U și a legislației române, cu privire la drepturile 
copilului. 
 
CAP IV. Durata acordului 
 Prezentul acord este valabil de la data încheierii sale până la data de 
31.12.2020 și poate fi prelungit prin act adițional, cu acordul părților. 
 
CAP. V. Obligațiile comune ale Părților: 
 Să respecte și să aplice cu bună credință prevederile acordului; 
 Să depună toate diligențele și să acționeze cu celeritate pentru realizarea 

scopului prezentului parteneriat; 
 Să ofere informații pertinente, specific domeniului de activitate; 
 Trimestrial se vor face procese verbale de predare-primire a banilor colectați, 

în prezența ambelor părți, conform modelului din Anexa A; 



 

 În caz de conflict între părți, să se depună toate eforturile pentru rezolvarea 
pe cale amiabilă a acestuia. 

 
CAP. VI. Obligațiile și responsabilitățile Organizației „Salvați Copiii” 
Filiala Neamț 
 Să ofere informații celor interesați despre campaniile de strângere de fonduri 

pentru satisfacerea nevoilor copilului aflat în dificultate; 
 Să distribuie materiale informative privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului în conformitate cu Convenția O.N.U.; 
 Să promoveze acțiunile comune prin mediatizarea campaniei; 
 Să prezinte anual un raport/informare cu privire la destinația și modalitatea 

de cheltuire a  sumelor colectate în cadrul campaniilor de strângere de 
fonduri, la nivel local/județean, pentru a fi afișat la punctele de colectare spre 

informarea donatorilor. 
 

CAP. VII. Obligațiile și responsabilitățile Municipiului Roman 
 Să pună la dispoziția partenerului, un spațiu necesar pentru cutiile de 

colectare a banilor în incinta Casieriei din cadrul Direcției de Impozite și 

Taxe Locale Roman; 
 Să anunțe partenerul ori de câte ori este nevoie, să se prezinte pentru a ridica 

pe bază de proces verbal de predare-primire a sumelor colectate. 
 
CAP. VIII.  Dispoziții finale 
 Prezentul acord devine nul în caz de nerespectare a clauzelor de către 

oricare dintre părți și poate fi modificat sau completat numai cu acordul părților. 
Modificările sau completările se vor face prin anexe la prezentul acord. 
 Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte.  

Încheiat astăzi____________________ 
 
Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț               Municipiul Roman 
 
               Președinte,                                                                 Primar, 
  Mihaela Ignatovici Lazăr                                             Lucian-Ovidiu Micu    
 
              Secretar, 
              Gheorghe Carnariu 
 
                Director D.I.T.L., 
                Gabriela Pisică 
 
              Director Executiv, 
                Direcția Juridică și Administrație Publică 
                          Camelia Rusu 
 
                              Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T. 
                                             Mihai Bîrjovanu 



 

Anexa A la Acordul de parteneriat nr.___________ din ___________ 

 
PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

 
 

Încheiat astăzi __________ /________ 
 

 
Între  
 
Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul 

Neamț, reprezentat prin delegații 

______________________________________________ 
________________________________________________________________
_____ 
 
și 
 
Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, strada 
1 Decembrie 1918 nr. 68, reprezentată de 

_________________________________, în calitate de 
_____________________________, 
 
Au procedat astăzi, data de mai sus, la numărarea banilor colectați în cele două 

cutii de colectare a banilor din incinta Casieriei din cadrul Direcției de Impozite 

și Taxe Locale Roman, și întocmirea monetarului, după cum urmează: 
 _______________ x 500 lei = ________________ 
 _______________ x 200 lei = ________________ 
 _______________ x 100 lei = ________________ 
 _______________ x 50 lei = _________________ 
 _______________ x 10 lei = _________________ 
 _______________ x 5 lei = __________________ 
 _______________ x 1 leu = __________________ 
 
În urma numărării a rezultat suma totală de ________________________ lei 

care a fost predată de reprezentanții Municipiului Roman către reprezentantul 
Organizației „Salvați Copiii” Filiala Neamț. 
 
      Am predat,                 Am primit, 
Municipiul Roman                        Organizația „Salvați 

Copiii” 
                         Filiala Neamț 
 
______________          _____________________ 
 
 



 

 

      

    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. 3613 din 21.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de parteneriat 

  
 

 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 3586 din 
21.02.2019, Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, cu sediul în Piatra 
Neamț, strada 1 Decembrie 1918 nr. 68, reprezentată legal prin dna. Mihaela 
Ignatovici Lazăr, Președinte, solicită încheierea unui Acord de parteneriat în 
vederea strângerii de fonduri pentru diferite campanii în scopul satisfacerii 
nevoilor  copiilor aflați in dificultate, în conformitate cu Convenția O.N.U și a 

legislației române, cu privire la drepturile copilului. 
 Organizația „Salvaţi Copiii” este o organizaţie neguvernamentală, 

democratică, independentă, non-profit, necondiționată politic sau religios, creată în 
anul 1991. Încă de la început a aderat la mişcarea de promovare şi de apărare a 

Drepturilor Copilului în Romania, în conformitate cu Convenţia ONU privind 

Drepturile Copilului. 
  Organizația ,,Salvaţi Copiii” Filiala Neamț acţionează pentru respectarea 

drepturilor copilului şi pentru modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul 
copiilor prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice şi sprijină 

copiii aflaţi în dificultate. 
  Parteneriatul Municipiului Roman cu această organizație s-a desfășurat și 

până în prezent și a constat în strângerea de fonduri pentru derularea unor 

proiecte în scopul asigurării protecției și promovării drepturilor copiilor, în 
special a celor aflați în dificultate, fiind amplasate în acest scop urne pentru 
donații în incinta Casieriei din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Roman. 
 Astfel, numai prin proiectul „Fiecare copil contează” s-a realizat dotarea cu 
echipamente a Secției de neonatologie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență 
Roman, din anul 2014 și până în prezent investindu-se peste 70.000 de euro. 
Dotarea a fost făcută în funcție de nevoile secției și la solicitarea șefului de secție, 
reușindu-se astfel să fie salvate viețile mai multor copii născuți prematur, din 
municipiul Roman și zona Roman Metropolitan. 
 Ținând cont de importanța unui asemenea proiect social de interes local și 

zonal, se impune încheierea unui Acord de parteneriat dintre Municipiul 
Roman și Organizația ,,Salvaţi Copiii” Filiala Neamț, în vederea strângerii de 
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fonduri pentru diferite campanii în scopul satisfacerii nevoilor  copiilor aflați in 

dificultate, în conformitate cu Convenția O.N.U și a legislației române, cu 

privire la drepturile copilului, 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. 3614 din 21.02.2019 
 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
încheierii unui Acord de parteneriat 

 
 Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin 

care se propune aprobarea unui Acord de parteneriat între Municipiul 
Roman și Organizația „Salvați Copiii” Filiala Neamț, în vederea 
strângerii de fonduri pentru diferite campanii în scopul satisfacerii 
nevoilor copiilor aflați in dificultate, în conformitate cu Convenția 

O.N.U și a legislației române, cu privire la drepturile copilului, se 
constată că acesta este încheiat cu respectarea prevederilor articolului 
36, alin. (2), lit. c) şi e) şi alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001R 
privind administraţia publică locală. 

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 
 
 


