
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 18.04.2019 

 
privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 7886 din 17.04.2019 înaintată 

de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, 
precum şi raportul de specialitate nr. 7887 din 17.04.2019 întocmit de către 

Direcția Juridică și Administrație Publică; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 18.04.2019 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. ___ din 
18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ 
din 18.04.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman; 

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, art. 45, alin. 1, lit. „a” şi 

al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord-cadru de colaborare, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

 Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija 
secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
 Consilier,                                   Secretarul Municipiului Roman 

Ioana Roxana IORGA                                         Gheorghe CARNARIU 
 



 
                   Anexa la H.C.L. nr. ___ din 18.04.2019  

 
 
 
 
 
 
 

ACORD DE COLABORARE 
 

Încheiat astăzi, __.__._______, între: 
 

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

1,  telefon  0233.741 119; 0233.208.608 fax: 0233.741.604, cod fiscal 
2613583 prin reprezentant legal Primar Lucian-Ovidiu Micu, în 
calitate de colaborator prim,  de o parte 
și 

2.  _____________________________, cu sediul în 
_____________________________________________, prin 
reprezentant_______________________________________, tel. 
________, în calitate de colaborator secund, pe de altă parte. 

 
Art. 1. Obiectul acordului îl constituie colaborarea în vederea amplasării  

unui număr de ___pavilioane pentru aparate de cafea stradale.  
(2) Pavilioanele vor avea caracter de ansamblu constructiv provizoriu și vor fi 

amplasate în locatiile stabilite pentru aparatele de cafea stradale în baza 
acordului de amplasare temporara sau în baza contractului de inchiriere. 

(3) Proiectul și estetica pavilionului va fi avizat de Arhitectul Sef. 
(4) La încetarea prezentului acord pavilionul va fi predat în proprietatea mun. 

Roman 
 
Art. 2. Durata convenţiei de colaborare 
 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă egala cu acordul de amplasare sau 
contractul de închiriere și întră în vigoare la data semnării lui. Colaboratorul are 
obligația de a amplasa construcția în termen de cel mult _____ de la data 

semnării prezentului acord. 
 

Art. 3. Responsabilităţile părţilor convenţiei de colaborare 
 

(1) Partenerul – Municipiul Roman  este obligat să acorde sprijinul necesar 
în vederea amplasării pavilionului 

(2)      În acest sens, Municipiul Roman: 
- va pune la dispoziția colaboratorului secund  toate datele şi informaţiile 

necesare pentru realizarea investiţiei; 
- va stabili locațiile în care vor fi amplaste și i le va comunica partenerului; 
- va stabili condițiile amplasării construcțiilor, dimensiunile  precum și 

aspectul exterior al acestora; 
- va permite colaboratorului să amplaseze afișe publicitare pe pereții exteriori 

sau interiori ai construcțiilor, cu respectarea normelor de etică și cu o estetică 



 
agreată de colaborator, pentru care vor achita taxa pentru folosirea 
mijloacelor de reclama și publicitate. 

 
(3) Colaboratorul secund se obligă: 

 Să colaboreze cu municipiul Roman  pentru realizarea obiectului prezentului 
acord 

-  să asigure amplasarea pavilionului în locațiile stabilite de municipiul Roman și 

să respecte modelul și estetica agreate de Municipiul Roman 
- să asigure întreţinerea şi repararea lucrărilor realizate pe toată perioada de 

valabilitate a prezentului acord. Intervenţia  va fi realizată într-un termen 
rezonabil, la sesizarea autorității publice locale sau prin autosesizare.; 
- colaboratorul are dreptul de a amplasa afișe publicitare pe pereții exteriori sau 

interiori ai construcțiilor. 
- neîndeplinirea obligaţiilor de către colaboratorul secund privind respectarea 
termenelor asumate, realizarea lucrărilor,  realizarea eventualelor reparaţii 
necesare ale zonei amenajate pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentei 
convenţii, duce la încetarea convenţiei de colaborare, fără plata vreunei 
despăgubiri şi predarea zonei amenajate, gratuit și liberă de sarcini. 
 

Art. 4. Încetarea acordului de colaborare 
 

Prezentul acord de colaborare încetează, după caz, în una din următoarele 

situaţii: 
a) expirarea duratei acordului de amplasare sau a contractului de închiriere, 
b) acordul părţilor; 
c) neîndeplinirea obligaţiilor asumate de părţi, fără a mai fi necesară punerea 

în întârziere a celeilalte părți, prin simpla notificare a acesteia şi fără intervenţia 

instanţei de judecată. 
 

Art. 5. Notificarea între părti 
 

(1) În accepţiunea părţilor semnatare ale prezentului acord de colaborare, 
orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în art.1 din prezentul 
acord. 

(2) În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin 

scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de 

destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe aceasta 
confirmare. 

(3) Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi 

lucrătoare după cea în care a fost expediată. 
 

Art. 6. Soluţionarea litigiilor 
 

(1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele 

în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea protocolului în caz contrar 
competenţa aparţine instanţelor judecătoreşti din România. 



 
(2) Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice alta întelegere 

verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui si poate fi 

modificat prin act aditional cu acordul ambelor părţi. 
 

Prezentul acord a fost încheiat şi semnat, în două exemplare, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
  Municipiul Roman                                              _____________________ 

          Primar,                                                             prin administrator 

Lucian-Ovidiu MICU                                            _______________________ 

 
 
 
 
Secretarul municipiului Roman,  
      Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
             Arhitect Șef,  
 
 
 
 
   Biroul Juridic-Cointencios, 



 

                 
   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. 7886  din 17.04.2019  
 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord 
de colaborare 

 

 

 
 În acest moment, pe raza municipiului Roman sunt amplasate mai multe 
automate de cafea, în apropierea instituțiilor publice ori în zonele intens 
circulate (Parc municipal, Piață, etc). Aceste automate sunt amplasate în baza 

unor contracte de închiriere ori a unor acorduri de amplasare temporară pe 

domeniul public încheiate între unitatea administrativ teritorială și proprietarii 
acestor aparate. 
 În prezent, modificările legislative intervenite cu privire la modul de 

funcționare și amplasare a acestor automate impun necesitatea confecționării 

unor pavilioane pentru amplasarea acestora, pentru a se asigura, în primul rând, 
respectarea normelor igienico-sanitare pentru consumatori, iar pe de altă parte, 

pentru ca acestea să fie ferite de intemperii, variații extreme de temperatură și 

riscuri de vandalism. 
 Aceste pavilioane urmează a fi amplasate în locatiile stabilite pentru 
aparatele de cafea stradale în baza acordului de amplasare temporara sau în baza 
contractului de inchiriere urmând ca, la încetarea acordului, acstea să rămână în 

proprietatea unității administrativ teritoriale. 
 Pentru asigurarea încadrării acestora în spațiul public în care urmează a fi 

amplasate, dar și pentru a se evita confecționarea unor modele de pavilioane 
care să nu respecte regulamentul general de urbanism, urmează ca proiectul și 

estetica pavilioanelor confecționate să fie avizate de Arhitectul șef al 

municipiului Roman. 
 

 Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

                                              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 JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 7887 din 17.04.2019  
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord 
de colaborare 

 

 
Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre înaintate de dl. Lucian-

Ovidiu Micu, Primarul mun. Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de 

legalitate și oportunitate. 
 

Din punct de vedere al opotunității 
  

Modificările legislative intervenite cu privire la modul de funcționare și 

amplasare a acestor automate impun necesitatea confecționării unor pavilioane pentru 

amplasarea acestora, pentru a se asigura, în primul rând, respectarea normelor 
igienico-sanitare pentru consumatori, iar pe de altă parte, pentru ca acestea să fie ferite 
de intemperii, variații extreme de temperatură și riscuri de vandalism. 
 Aceste pavilioane urmează a fi amplasate în locatiile stabilite pentru aparatele 
de cafea stradale în baza acordului de amplasare temporara sau în baza contractului de 
inchiriere urmând ca, la încetarea acordului, acestea să rămână în proprietatea unității 

administrativ teritoriale. 
 Pentru asigurarea încadrării acestora în spațiul public în care urmează a fi 

amplasate, dar și pentru a se evita confecționarea unor modele de pavilioane care să nu 
respecte regulamentul general de urbanism, urmează ca proiectul și estetica 

pavilioanelor confecționate să fie avizate de Arhitectul șef al municipiului Roman. 
 

 Din punct de vedere al legalității 
 

           Potrivit art. 36, alin. (2), lit. „a” și lit. „d” din Legea nr. 215/2001R „Consiliul 

Local are (...) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, 

oraşului sau municipiului și gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”.  
De asemenea, acestea întrunesc 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. 
 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 
 

Director D.J.A.P., 
C.j. Camelia RUSU 


