
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 18.04.2019 

 
privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea unui 

eveniment de interes public local și județean, în perioada 9-11 mai 2019 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 7914 din 17.04.2019 iniţiată de către 

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

specialitate nr. 7915 din 17.04.2019 întocmit de Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei de buget 
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 18.04.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 18.04.2019 
dat de Secretarul municipiului Roman. 
 Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 - Legea 
administraţiei publice locale, precum și dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, 

lit. „a”, pct. 4, art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 
215/2001R privind administraţia publică locală; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere între Judeţul Neamţ, Municipiul 

Roman şi Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR), 

în vederea organizării şi derulării celei de a 25-a ediţii a Galei Asociaţiei 

Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 - „Turismul, de la 

relaxare, act cultural şi social la profit economic”, la Roman în perioada 9-11 
mai 2019, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru 
organizarea și desfășurarea în bune condiții a celei de a 25-a ediţii a Galei 
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 - 
„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, la 
Roman în perioada 9-11 mai 2019, în conformitate cu Acordul de asociere. 



 

 

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

 

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT 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                                        Contrasemnează 
                Consilier,                                      Secretarul Municipiului Roman, 
        Ioana Roxana IORGA                    Gheorghe CARNARIU 



 

                                                                                                            ANEXĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ                      MUNICIPIUL  ROMAN 

                                                                                                                

         

 

ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ŞI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA 

    

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, 

strada Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, cod de înregistrare fiscală 2612839, 

reprezentat prin domnul Ionel ARSENE – președinte,  

 Municipiul Roman, cu sediul în municipiul Roman, Piaţa Roman - Vodă nr.1, județul 

Neamț, cod de inregistrare fiscală 2613583, reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu MICU– 

primar  

şi 

Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR), cu sediul în 

Bucureşti, Str. Ghiocei nr.30, Sector 2, cod de înregistrare fiscală 8970690, reprezentată prin 

domnul Mihai OGRINJI – preşedinte. 

  
II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie organizarea evenimentelor culturale, turistice, 

educaţionale în scopul creşterii atractivităţii judeţului Neamţ ca destinaţie turistică, precum și 

creșterea notorietății obiectivelor turistice de interes ale județului, în vederea creşterii 

numărului de vizitatori/turişti şi dezvoltarea economico-socială a zonei, cu ocazia organizării 

evenimentului „Gala Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019” - 

„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, în perioada 9-11 mai 2019. 

 

 



 
III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și 

produce efecte până la data de 31 iulie 2019. 

     

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Consiliului Județean Neamț: 

Asigură cheltuielile pentru serviciile de cazare şi masă ale participanţilor la 

eveniment, în limita sumei de 19.900 lei, astfel: 

 Servicii de cazare: 15 camere duble x 2 nopţi, la hotel sau pensiune în 

municipiul Roman; 

 Servicii de masă: prânz în zilele de 9, 10 şi 11 mai 2019, cină în data 

de 9 mai 2019 şi dineu oficial în data de 10 mai 2019.   

 

     4.2. Obligațiile Municipiului Roman:  

a. Asigură cheltuielile pentru:  

 realizarea a două bannere şi 10 afişe de promovare a evenimentului, 

în limita sumei de 2.300 lei; 

 organizarea şi desfăşurarea conferinţei de presă pentru anunţarea 

evenimentului, în limita sumei de 1.000 lei; 

 transportul intern pentru vizita de documentare în Roman şi deplasare 

de la spaţiul de cazare la Primărie, în limita sumei de 1.700 lei. 

b. Pune la dispoziţie, pentru trei zile, Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului 

Roman, în vederea desfăşurării unor activităţi din cadrul evenimentului, 

inclusiv logistică, sonorizare, staff tehnic. 

4.3. Obligațiile Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România: 

a. Asigură cheltuielile pentru: 

 deplasarea participanților la eveniment pe ruta  Bucureşti – Roman –Târgu 

Neamţ - Bucureşti, în limita sumei de 4.500 lei; 

 premiile speciale ale Galei, în valoare totală de 1.200 lei; 

 realizarea diplomelor, în limita sumei de 500 lei. 

b. Stabilirea persoanelor şi entităţilor care vor fi premiate.  

c. Selectarea participanţilor pentru Gala AJTR 2019.  

d. Promovarea pre-eveniment în presa naţională a Galei AJTR 2019. 

e. Asigurarea comunicărilor pentru Simpozionul „Cultură, credință, ospeție - 

sinergii turistice profitabile”.  

f. Organizarea Galei de premiere (scenariu, prezentare, diplome). 



 
g. Diseminarea evenimentului prin  publicarea şi difuzarea ştirilor, reportajelor şi 

interviurilor  pe următoarele canale media: revista “România Pitorească”, TVR 1, 

TVR Iaşi, TVR 3, Radio Iaşi, presadeturism.ro, Agerpres, revista “Vacanţe la 

ţară”, Radio România Internaţional.   

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Prezentul înscris servește interesului comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și întru totul cu bună credință. 

5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

acord. 

5.3. Toate părțile își asumă întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în 

raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse părților, pe perioada 

derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.  

5.4. Partenerii își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor terților, 

organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților, pe tot parcursul 

derulării acordului. 

5.5. Partenerii răspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor 

documentelor, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 

 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

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 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile părților 

decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către toți asociații. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ                                            MUNICIPIUL ROMAN 
                                                                                                         
 

 

ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ŞI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA 



 

                       

   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. 7914  din 17.04.2019 
 

 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
organizarea unui eveniment de interes public local și județean,  

în perioada 9-11 mai 2019  
 
 

 Prin adresa nr. 6612 din 01.04.2019, Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor 

de Turism din România solicită încheierea unui Acord de asociere cu Consiliul 
Judeţean Neamț și Municipiul Roman în vederea realizării celei de a 25-a ediţii 

a „Galei Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România”, cu tema 

„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, în perioada 

9-11 mai 2019, la Roman. 
 Prin adresele nr. 7510/15.04.2019 şi 7749/16.04.2019, Primăria 

Municipiului Roman a solicitat Consiliului Judeţean Neamţ încheierea unui 
acord de parteneriat între Municipiul Roman, Judeţul Neamţ şi Asociaţia 

Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România, în vederea realizării celei de 

a 25-a ediţii a „Galei Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din 

România”, cu tema „Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit 

economic”, în perioada 9-11 mai 2019, la Roman. 
 Totodată, încheierea parteneriatului a fost solicitată şi de Asociaţia 

Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România, prin adresa înregistrată la 

Consiliul Județean Neamț cu nr. 7928/2019. 
  Evenimentul, propus a se desfăşura în municipiul Roman, este un proiect 

cultural, turistic, educaţional care îşi propune să promoveze zona estică a 

judeţului Neamţ şi a municipiului Roman prin turism, motivat de faptul că 

Romanul dispune de o impresionantă zestre materială şi spirituală, de o istorie 

veche şi rodnică, în decursul căreia regăsim personaje ilustre ale neamului 

românesc, de la Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare la Petru Rareș și mulți alți 

urmași glorioși, de la cărturari, scriitori și muzicieni - Miron Costin, episcopul 
Melchisedec Ștefănescu, Mihail Sadoveanu ori Sergiu Celibidache - la datini și 

obiceiuri de o deosebită valoare culturală și etnografică. Totodată, cu ocazia 



 

vizitei de documentare pe traseul Roman – Hanul Ancuţei – Războieni – Târgu 
Neamţ vor fi puse în evidenţă şi alte obiective turistice din judeţul Neamţ.  
 Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (AJTR) este 

o entitate profesională nonprofit cu peste 250 de membri, compusă din jurnaliști 

care lucrează în presa scrisă, la posturi de radio și televiziune, reviste, scriitori 

de turism, cadre universitare, editori, artiști fotografi etc., din București, din țară 

și din Basarabia, aceasta realizând de circa șase decenii activități de promovare 

turistică. 
 AJTR, în colaborare cu autorităţi locale şi cu entităţi turistice, organizează 

anual, de 25 de ani, o Gală menită să recompenseze activitatea deosebită a unor 

jurnalişti, scriitori, fotografi, cadre universitare, manageri din turism, dar să şi 

contribuie la promovarea ideii de turism, cu componentele sale și a regiunilor 

româneşti, prin sesiuni cultural – ştiinţifice,  prezentări de filme documentare şi 

prin acţiuni de documentare jurnalistică. 
 Până în prezent, Galele de decernare a premiilor AJTR s-au dovedit un 
excelent prilej de dezvoltare a unor proiecte și parteneriate cu remarcabile virtuți 

de promovare. Stau dovadă, între altele, cele patru Gale consecutive organizate 

cu Primăria Orașului Horezu și Prefectura Vâlcea, cu localitățile Giurgiu, 

Bușteni, Azuga, Câmpulung Moldovenesc. 
 Gala Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 –

„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, propusă a se 

organiza la Roman, în perioada 9-11 mai 2019, cuprinde următoarele activităţi: 
- Simpozionul „Cultură, credință, ospeție - sinergii turistice profitabile”, 
care ilustrează personalitatea culturală şi turistică a judeţului Neamţ, a 

municipiului Roman şi a împrejurimilor, în cadrul căruia vor fi susţinute 

comunicări ale unor participanţi (ziarişti, cercetători, cadre didactice 

universitare) din Bucureşti, Iaşi şi Roman; 
- Proiecţia unor filme documentare despre obiective turistice şi culturale din 
judeţ şi din municipiul Roman, realizate de membri ai AJTR; 
- Vizite de documentare pe grupuri de participanţi din mass-media naţională, la 

obiective cultural-istorice cu potenţial turistic, informaţiile urmând să fie 

cuprinse în materiale de presă scrisă, radio, televiziune şi site-uri de profil;   
- Gala de Premiere 2019, eveniment în cadrul căruia staff-ul AJTR va premia 
iniţiative turistice, locaţii model pentru popasul călătorilor, emisiuni de radio, 

televiziune şi reportaje de presă scrisă.  
 Evenimentul în ansamblu şi obiectivele turistice din zona vizitată vor 

constitui subiecte pentru ştiri, reportaje şi interviuri. Acestea urmează să fie 

publicate şi difuzate pe următoarele canale media: revista “România Pitorească”, 

TVR 1, TVR Iaşi, TVR 3, Radio Iaşi, presadeturism.ro, Agerpres, revista 
„Vacanţe la ţară”, Radio România Internaţional.   
 La eveniment vor participa 35 de jurnalişti, din care necesită cazare 30 de 

persoane, la care se adaugă reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Roman, ai 

Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi invitaţi de la alte instituţii şi organizaţii, 

numărul maxim de participanţi fiind estimat la  60 de persoane 
 Contribuţia financiară proprie a Judeţului Neamţ, pentru acest eveniment, 

va fi de 19.900 lei, reprezentând cheltuieli pentru cazarea şi masa participanţilor 

la eveniment.  



 

 Contribuţia financiară proprie a Municipiului Roman va fi de 5.000 de lei, 
reprezentând: realizarea a două bannere şi 10 afişe de promovare a 
evenimentului, organizarea şi desfăşurarea conferinţei de presă pentru anunţarea 

evenimentului, transportul intern pentru vizita de documentare în Roman şi 

deplasare de la spaţiul de cazare la Primărie. De asemenea, Municipiul Roman 
va pune la dispoziţie, în mod gratuit, timp de trei zile, Sala de festivităţi a 
Primăriei Municipiului Roman, în vederea desfăşurării unor activităţi din cadrul 

evenimentului, inclusiv logistică, sonorizare, staff tehnic. 
 Contribuţia financiară proprie a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de 

Turism din România va fi de 6.200 lei reprezentând: deplasarea participanților la 

eveniment pe ruta  Bucureşti – Roman –Târgu Neamţ – Bucureşti, premiile 
speciale ale Galei și realizarea diplomelor. 
 În vederea realizării evenimentului se impune încheierea unui acord de 

asociere între Judeţul Neamţ, Municipiul Roman şi Asociaţia Jurnaliştilor şi 

Scriitorilor de Turism din România, care să conţină activităţile pe care le va 

desfăşura fiecare partener, precum şi alocările financiare corespunzătoare.  
 Sumele necesare privind contribuția financiară proprie a Municipiului 
Roman pentru organizarea evenimentului vor fi acoperite din bugetul local al 
Municipiului Roman. 
 Având în vedere amploarea acestui eveniment care drept scop promovarea 
obiectivelor turistice atât din zona Roman cât și a zonei de est a județului 

Neamț, fiind de interes public local și județean, rog domnii consilieri să aprobe 

Acordul de asociere din anexă care va face parte integrantă din Hotărâre, 

pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții acelei de 25-a Gale a 
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR) 2019 
la Roman, în perioada 9-11 mai 2019. 
 
 Drept pentru care vă rugăm să adoptați 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 IT 

Nr. 7915  din 17.04.2019 
 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru 
organizarea unui eveniment de interes public local și județean,  

în perioada 9-11 mai 2019 
 
Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin care se 

propune aprobarea Acordului de asociere între Judeţul Neamţ, Municipiul 
Roman şi Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 

(AJTR), în vederea organizării şi derulării celei de a 25-a ediţii a Galei 
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 - 
„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, la 
Roman în perioada 9-11 mai 2019, se constată că acesta este încheiat cu 

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

ale art. 124 din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală 

raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, precum şi cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

Sumele necesare pentru organizarea evenimentelor, precizate în 
anexa nr. 2 la hotărâre, vor fi alocate din bugetul local pe anul 2019. 

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. 
Având în vedere aspectele prezentate şi dispoziţiile legale invocate, 

apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile necesare, pentru a 

fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. 
 
 

Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și IT, 

Jr. Mihai BÎRJOVANU 
 


