ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.05.2019
privind prelungirea unui Acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 9840 din 22.05.2019 iniţiată de către
dnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 9841 din 22.05.2019 întocmit de Serviciul Organizare
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 30.05.2019 al Comisiei de buget
finanţe, avizul favorabil nr. __ din 30.05.2019 al Comisiei de cultură, culte,
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. __ din 30.05.2019 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.05.2019 dat de
Secretarul municipiului Roman.
În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Educației Naționale nr.
4634/25.09.2014, a art. 57, alin. 1, 2, 3 din Legea Educației Naționale nr.
1/2011, în baza OMEN 5577/2011, a prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, „e”,
alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1 precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea Acordului de parteneriat cu Centrul
Județean de Excelență Neamț, încheiat în baza H.C.L. nr. 207/27.09.2018,
pentru perioada 01.04.2019 – 15.05.2019.
Art. 2. Se alocă suma de 6.300 lei necesară pentru plata salariilor
profesorilor care susțin cursuri la grupele din Roman, pentru luna aprilie 2019,
în baza documentelor justificative prezentate.
Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile
specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman,
Actul adițional la Acordul de parteneriat cu Centrul Județean de Excelență
Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma
aprobată, destinată realizării obiectului Actului Adițional la Acordul de
parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, așa cum a fost aprobat prin
prezenta hotărâre și care vor fi virate prin ordonatorul principal Municipiul
Piatra Neamț.
Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija
secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din 30.05.2019

Municipiul Roman

Centrul Județean de Excelență Neamț

ACT ADIȚIONAL
la ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 18007/28.09.2018
Încheiat între:
Municipiul Roman, cu sediul în Piaţa Roman Vodă nr.1, Municipiul Roman,
judeţul Neamţ, reprezentat prin primar Lucian Ovidiu Micu,
şi
Centrul Județean de Excelență Neamț cu sediul în cadrul Colegiului Național
Petru Rareș, str. Ștefan cel Mare, nr. 4, Piatra Neamț, tel. 0233.220.018, CUI 2612790,
cont RO55TREZ49121370250XXXXX deschis la Trezoreria Piatra Neamț,
reprezentat legal prin d-na director, Liliana Georgescu,
în calitate de parteneri, care au stabilit prelungirea Acordului de parteneriat nr.
18007/28.09.2018, în baza H.C.L. nr. _________/30.05.2019:
Art. 1. Se modifică Art. 3 – Durata contractului, în sensul că perioada de
valabilitate este de la 01.04.2019 până la 15.05.2019.
Art. 2. Se modifică Art. 5 – Responsabilități și obligații, pct. 5.3., în sensul că
suma necesară pentru plata salariilor profesorilor care susțin cursuri la grupele din
Roman, este de 6.300 lei, pentru luna aprilie 2019.
Art. 3. Se modifică Art. 5 – Responsabilități și obligații, pct. 5.9., în sensul că
pentru cele 14 grupe de la Roman sunt prevăzute 32 de ore săptămânal care se vor
desfășura în perioada 1 aprilie 2019 – 30 aprilie 2019.
Celelalte prevederi stabilite în Acordul de parteneriat nr. 18007 din 28.09.2018
rămân neschimbate.
Prezentul act adițional face parte integrantă din Acordul de parteneriat nr.
18007/28.09.2018 și a fost încheiat în 2 exemplare originale, astăzi _________ 2019,
din care 1 pentru Municipiul Roman şi 1 pentru Centrul Județean de Excelență Neamț
şi a fost înregistrat la Municipiul Roman sub nr. ______/___________.
Municipiul Roman
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Centrul Județean de Excelență Neamț
Director,
prof. Liliana Georgescu

Secretar,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Director Executiv D.J.A.P.,
Camelia Rusu
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu

Nr. ________ din _______

Nr.________ din__________

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. 9840 din 22.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea unui Acord de parteneriat
Prin adresa nr. 279/22.05.2019 și înregistrată la Primăria municipiului Roman
sub nr. 9836/22.05.2019, Centrul Județean de Excelență Neamț, cu sediul în cadrul
Colegiului Național „Petru Rareș”, str. Ștefan cel Mare nr. 4, Piatra Neamț, reprezentat
legal prin dna. director Liliana Georgescu, solicită prelungirea Acordului de
parteneriat cu Centrul Județean de Excelență Neamț, încheiat în baza H.C.L. nr.
207/27.09.2018, în vederea continuării activității și a plății salariilor profesorilor care
susțin cursuri la grupele din Roman, aferente lunii aprilie 2019.
În baza Actului adițional la Acordul de parteneriat nr. 18007/28.09.2018 –
anexă la H.C.L. nr. 18 din 31.01.2019 s-a aprobat suma de 36.000 lei necesară pentru
plata salariilor profesorilor care au susținut cursuri la grupele din Roman, în lunile
decembrie 2018, ianuarie 2019, februarie 2019 și martie 2019, iar suma plătită efectiv
pentru cele patru luni a fost de 31.867 lei.
Având în vedere faptul că Actul adițional la Acordul de parteneriat nr.
18007/28.09.2018 – anexă la H.C.L. nr. 18 din 31.01.2019, încheiat între cele două
părți, și-a încetat valabilitatea în data de 31 martie 2019, pentru a continua
desfășurarea activității Centrului Judeţean de Excelenţă Neamţ până la sfârșitul anului
școlar 2018-2019, este imperios necesară prelungirea Acordului de parteneriat cu
Centrul Județean de Excelență Neamț, încheiat în baza H.C.L. nr. 207/27.09.2018,
pentru perioada 01.04.2019 – 15.05.2019, și mandatarea Primarului municipiului
Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze, în numele și pentru
Municipiul Roman, Actul adițional la Acordul de parteneriat cu Centrul Județean de
Excelență Neamț, precum și alocarea sumei de 6.300 lei necesară pentru plata
salariilor profesorilor care susțin cursuri la grupele din Roman, pentru luna aprilie
2019, în baza documentelor justificative prezentate.
Drept pentru care propun domnilor consilieri să aprobe 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. 9841 din 22.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind prelungirea unui Acord de
parteneriat
Examinând expunerea de motive inițiată de dnul Lucian-Ovidiu
Micu - Primarul municipiului Roman şi proiectul de hotărâre prin care
se propune prelungirea unui Acord de parteneriat și alocarea din
bugetul local a sumei de 6.300 lei, se constată că acesta este întocmit
cu respectarea prevederilor articolului 36, alin. (2), lit. c) şi e) şi alin.
(7), lit. a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală, a Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 4634 din
25.09.2014, precum şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale.
De asemenea, se constată că 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.
Șef Serviciu Organizare Evenimente, Cultură, Culte,
Învățământ, Mass Media și IT,
Jr. Mihai BÎRJOVANU

