
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr.  din 19.06.2019 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 11331 din 13.06.2019 iniţiată de 

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

specialitate nr. 11332 din 13.06.2019 întocmit de Serviciul Organizare 
Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 19.06.2019 al Comisiei de buget 
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 al Comisiei de cultură, culte, 

sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 19.06.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ______ din 19.06.2019 
dat de Secretarul municipiului Roman. 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 

650/202 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii. nr. 
12/1990R privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea 

comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, ale H.G. nr. 

955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 1454/2004 pentru 

probarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu 

suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare, precum şi ale O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată; 
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „e”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și pct. 

5, şi alin. (7), lit. „a”, precum şi art. 45 şi 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, Club 
Sportiv Municipal Roman și Asociația Kult Generation în vederea 



 

 

 

organizării Festivalului KULT FEST 4, în perioada 9 – 11 august 2019, în 
Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” (Zona de Picnic și Ștrand) și 

Stadionul Municipal „Moldova”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre (inclusiv 
anexele 1A și 1B). 

 

Art. 2. Se aprobă taxa de ocupare a domeniului public în sumă de 500 de 
euro/zi de eveniment, echivalent în lei, la cursul de schimb oficial B.N.R. al 
zilei, la Festivalul KULT FEST 4, pentru perioada 9–11 august 2019.  

 
Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT 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, 
  Dragoș-Viorel MOROȘANU              Gheorghe CARNARIU 



 
              Anexa 1 la H.C.L. nr. ___ din 19.06.2019 

 
 

      Municipiul     Club Sportiv    Asociaţia KULT 
       Roman           Municipal Roman          Generation 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

 
Încheiat între: 
 
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, județul 

Neamț, CIF 2613583, reprezentat prin domnul primar Lucian-Ovidiu Micu 
și 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, cu sediul in Municipiul Roman, Piața 

Roman-Voda, nr. 1, Etaj II, camera 62, județul Neamt, cod fiscal: 35364691, 

telefon/fax: 0233.734367, adresa de email: csmroman@primariaroman.ro, 
reprezentat prin domnul director Constantin-Costea Cudalb 
și 
ASOCIAȚIA KULT GENERATION, înregistrată în Registrul Special al 

Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 200/ 291/ 2017 din 19.04.2017, cu sediul în 
Roman, Strada Ștefan cel Mare, Bl. 4, sc. G, Ap. 87, având CUI 37412400 și cont 

bancar cu nr. RO75BTRLRONCRT0389084901 deschis la Banca Transilvania, 
reprezentată legal prin domnul președinte Cnup Dragoș Marian. 
 
Capitolul I. OBIECTUL ACORDULUI: 
Art. 1.1. Prezentul acord are drept obiect, colaborarea părților în vederea 
organizării evenimentului KULT FEST 4, în perioada 9 – 11 august 2019, în 
Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” (Zona de Picnic și Ștrand) și 
Stadionul Municipal „Moldova”. 
 
Capitolul II.  DURATA ASOCIERII: 
Art. 2.1.  Acordul de asociere se încheie pentru perioada 25.06.2019 – 31.08.2019. 
 
Capitolul III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 
Art. 3.1   Obligațiile Municipiului Roman: 
a. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, 

Poliţia Roman, în conformitate cu dispozițiile legale; 
b. să dispună suspendarea parțială a traseului circulației mijloacelor de transport în 

comun de pe linia 2, în perioada 9–11 august 2019, cu acordul operatorului 
mijloacelor de transport în comun; 

mailto:csmroman@primariaroman.ro


 
c. să colecteze deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, de 

la locul de desfăşurare a evenimentului, şi să asigure în acest sens  4  europubele de 
240 L,  10 europubele de 120 L și să asigure salubrizarea în fiecare zi; 
d. să asigure 15 corturi (tip pavilion), 20 mese, 60 garduri de delimitare, bandă de 

limitare acces; 
e. să nu aprobe desfășurarea altor activități concurente în aer liber în municipiul 
Roman, în aceeași perioadă de desfășurare a evenimentului; 
f. să execute reparațiile curente de urgență a Stadionului Municipal „Moldova” 

precum și salubrizarea zonei; 
g. să pună la dispoziție spațiul necesar pentru parcarea mașinilor participanților la 

eveniment în incinta Bazarului Municipal, în perioada 9 – 11 august 2019. 
 
Art. 3.2 Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman: 
a. să pună la dispoziția Asociației KULT Generation, spațiul necesar pentru 

desfășurarea evenimentului conform Anexei 1A, în perioada 1 - 14 august 2019;  
b. să pună gratuit la dispoziția Asociației KULT Generation, foișoarele mici 18, 19, 
20, 21, 22 și parcarea dintre Stadion și Ștrand, conform Anexei 1A, în perioada 9 –
11 august; 
c. să asigure gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică (3 puncte de branșare la 
consumul electric) și accesul la toaletele publice; 
d. să asigure paza generală a evenimentului precum și a bunurilor proprii, prin 
personalul propriu;  
e. să asigure două puncte de prim ajutor pe Stadionul Municipal „Moldova” și în 
zona Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”; 
f. să asigure furtunuri pentru apă, tomberoane gunoi; 
g. să asigure 100 de tichete de acces gratuit la ștrand cu o intrare, pentru voluntarii 
care se ocupă de eveniment; 
h. să nu permită agenților comerciali neautorizați și/sau care nu au un contract 
semnat în prealabil cu Club Sportiv Municipal Roman, să comercializeze diverse 
produse pe perioada desfășurării Festivalului, 9– 11 august 2019. 
 
Art. 3.3. Obligațiile Asociației KULT Generation: 
a. să întocmească și să respecte schița amplasamentului aprobat conform Anexei 
1A; 
b. să asigure prezența participanților de profil la activitățile specifice 
evenimentului; 
c. să nu blocheze căile de acces, conform legislației în vigoare; 
d. să predea amplasamentul, la finalul acțiunii, în aceeași stare în care a fost 
preluat; 
e. să invite participanții la eveniment și să organizeze concerte cu artiști naționali, 
în fiecare zi a evenimentului, conform Anexei 1B, în intervalul orar 18:00 – 23:00; 
f. să asigure serviciile  scenotehnice și de sonorizare, pe o scenă amplasată în 
interiorul Stadionului Municipal „Moldova”, conform Anexei 1A, cu respectarea 
normelor legale de siguranță; 



 
g. să realizeze acțiuni cultural–educaționale, în fiecare zi a evenimentului, conform 
Anexei 1B, în intervalul orar 15:00 – 18:00, în spațiile destinate, din Anexa 1A; 
h. să realizeze partea grafică a tuturor materialelor de promovare și să creeze 

identitatea evenimentului; 
i. să asigure pe cheltuiala proprie, masa și cazarea artiștilor, a staff-ului tehnic, 
partenerilor, etc; 
j. să garanteze susținerea spectacolelor la cel mai înalt nivel, în cadrul 
evenimentului; 
k. să garanteze că artiștii prezenți la eveniment nu vor incita la violență prin 
comportamentul avut în cadrul reprezentației și nu vor profera injurii; 
l. 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 pentru agenții economici prezenți la festival 
care comercializează produse alimentare de origine animală; 
m. să promoveze evenimentul, Municipiul Roman și Club Sportiv Municipal 
Roman la nivel național, regional și local; 
n. să realizeze managementul și supravegherea evenimentului pe toată perioada lui, 
de la lansare, montare, desfășurare și demontare; 
o. să achite o taxă de ocupare a domeniului public care se va stabili prin H.C.L.; 
p. să asigure un număr de 20 de toalete ecologice precum și salubrizarea lor, în 

fiecare zi, pe timpul desfășurării evenimentului. 
 
Capitolul IV. 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. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 30 

de zile; 
e. alte cauze prevăzute de lege. 
 
Capitolul V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  
5.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 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. Asociaţia KULT Generation își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 
obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse 

terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.  
5.4. Asociaţia KULT Generation își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municipiului Roman, terților, organismelor 

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

acordului. 
5.5. Asociaţia KULT Generation răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și 
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al municipiului Roman 



 
în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 
 
Capitolul VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
6.1. 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. 

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

fiecare membru asociat. 
 
MUNICIPIUL ROMAN          CLUB SPORTIV              ASOCIAȚIA KULT 
                                               MUNICIPAL ROMAN            GENERATION 
                                                                                   
            Primar,                                  Director,                                Președinte, 
Lucian Ovidiu Micu         Constantin Costea Cudalb                Marian Dragoș Cnup        
                               
 
         Secretar,      Contabil Șef ,  
Gheorghe Carnariu             Tatiana Nicoleta Dănilă 
                    
      
     Director Economic,  
Ciprian Dorin Alexandru 
 
 
 Director Executiv D.J.A.P, 
          Corina Popa 
 
                                                
Șef S.O.E.C.C.Î.MM.IT, 
      Mihai Bîrjovanu 
 
 
                                                      
Nr. ____ / __________         Nr. ____ / __________          Nr. ____ / _________ 





 

Anexa 1B 

Program KULT Fest 4 

Vineri, 09 August 2019 

16:00 – Deschiderea oficială a festivalului 

16:00 – 17:00 Activitate Cercetașii – Vara împreună 

17:00 – 18:00 Spectacol Jonglerii 

19:00 – 20:15 Concert Gașca Zurli  

20:30 – 21:30 Nicole Chery 

 

Sâmbătă, 10 August 2019 

10:00 Deschiderea zilei 2 

10:00 – 12:00 Yoga, Tam The, Pilates 

11:00 – 12:00 Zumba, Atelier de autoaparare, atelier de dans contemporan 

15:00 – 16:30 Atelier senzorial, atelier de dezvoltare prin muzică 

20:30 – 21:30 Concert ROA 

21:30 – 22:30 Concert Phoenix 

 

Duminică, 11 August 2019 

10:00 Deschiderea zilei 3 

10:00 – 12:00 Yoga, Pilates, Mindfulnes  

11:00 – 12:00 Atelier de muzică experimentală 

15:00 – 16:00 Atelier de dezvoltare personală pentru adolecenți 

16:00 – 17:00 Atelier Leader Experience 

20:30 – 21:30 Concert Macanache 

21:30 – 22:30 Concert Subcarpați 



 

                       

   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.  11331 din  13.06.2019 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
 

 Prin cererea nr. 08/07.06.2019, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 11315/13.06.2019, Asociaţia KULT Generation, cu sediul în 
municipiul Roman, CIF 37412400, reprezentată prin domnul Cnup Dragoș 

Marian, Președinte, solicită sprijin din partea Municipiului Roman în vederea 
organizării festivalului de cultură, educație și divertisment, KULT Fest, ediția a 

IV-a, în perioada 9 – 11 august 2019, în Complexul Sportiv și de Agrement 
„Moldova” și pe Stadionul Municipal „Moldova”. Anul acesta festivalul capătă 

o amploare națională, prin programul cultural-educațional și artiștii invitați, 

pentru care este necesar să se încheie un acord de asociere pentru realizarea 
acestui eveniment. 
 KULT Fest s-a născut din dorința unor tineri de a transforma orașul lor, 

Roman, într-un spațiu în care energia pozitivă, spiritul creativ, prietenia și 

inițiativa conectează comunități. Aflat la a patra ediție, KULT Fest este un 

festival de cultură, artă, educație, muzică și entertainment. Acesta este adresat 
tuturor generațiilor și își propune ca pe termen lung să devină un ambasador al 

municipiului Roman și al oamenilor talentați din oraș, în România. 
 În acest context, pentru realizarea în bune condiții a evenimentului, 

Asociaţia KULT Generation solicită următoarele: 
- avizul pentru desfăşurarea evenimentului KULT Fest, ediția a IV-a; 
facilitarea obţinerii unor acorduri (sau avize unde sunt necesare) cu: CSM 
Roman,  Poliţia Locală Roman, SVSU Primăria Roman, Poliţia Rutieră, 

Jandarmeria; 
- notificarea operatorului mijloacelor de transport în comun pentru adaptarea 
traseului ce tranzitează Complexul, în perioada 9 – 11 august; 
- accesul pentru pregătirea şi desfăşurarea activităților specifice în Complexul 
Sportiv şi de Agrement Moldova, în perioada 01 - 14 august 2019;  
- asigurarea gratuită a utilităților în cadrul evenimentului: curent electric (3 

puncte de branșare la consumul electric), apă potabilă, toalete și salubrizare; 
- asigurarea pazei generale și curățeniei (înainte – în timpul – după festival) prin 

direcțiile abilitate din cadrul Primăriei sau firme private; 



 
- asigurarea gratuită a foișoarelor mici 18, 19, 20, 21, 22 și parcarea dintre 
Stadion și Ștrand conform schiței de amplasament; 
- asigurarea a două puncte de prim ajutor pe Stadion și în zona Complexului.  
- acordul pentru amenajarea standurilor sponsorilor și partenerilor comerciali în 

Complexul Moldova, conform schiței de amplasament; 
- o bază materială constând în: 15 corturi (tip pavilion), 20 mese, furtunuri 
pentru apă, 60 garduri de delimitare, tomberoane gunoi, bandă de limitare acces; 
100 intrări la Ștrandul Roman, pentru voluntarii care se ocupa de eveniment; 
- în vederea promovării evenimentului către toţi locuitorii Romanului, dar și 

către cei care tranzitează orașul, solicităm acordul de a ancora un banner stradal, 

în zona centrală a oraşului (poziționat între 2 stâlpi de iluminat public) și utilajul 

necesar ancorării acestuia; 
- folosirea Bazarului Municipal pentru parcarea mașinilor participanților la 

eveniment în perioada 9 – 11 august: 
- demararea unei acțiuni de reabilitare a Stadionului Municipal „Moldova”.  
 Având în vedere faptul că acest eveniment, aflat la cea de a patra ediție, 
care va avea loc pe parcursul a trei zile, la Complexul Sportiv și de Agrement 

„Moldova” și la Stadionul Municipal „Moldova”, își propune ca anul aceasta să 

concentreze un număr mare de participanți, devenind un pol de atracție pentru 

toate generațiile din zona Moldovei și nu numai, prin diversitatea activităților 

culturale, educaționale, de entertainment și programe artistice variate 
desfășurate, cu participarea unor artiști profesioniști de renume, se impune 
încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Club Sportiv 
Municipal Roman și Asociaţia KULT Generation, cu respectarea obligaţiilor 

părţilor de a realiza sarcinile prevăzute în articolele Acordului de asociere – 
Anexa 1 la Hotărârea de Consiliu Local (inclusiv Anexele 1A și 1B), în baza 
Hotărârii Consiliului de Administrație a Club Sportiv Municipal Roman. 
 Ținând cont de faptul că evenimentul are loc pe un spațiu aparținând 

domeniului public al municipiului Roman, timp de trei zile, unde se vor 
desfășura activități comerciale, precum și de faptul că organizatorul va obține 

venituri din vânzarea de bilete, se impune ca acesta să plătească o taxă de 
ocupare a domeniului public în sumă de 500 de euro/zi de eveniment, 
echivalent în lei, la cursul de schimb oficial B.N.R. al zilei, la Festivalul KULT 
FEST 4, pentru perioada 9–11 august 2019,. 
 În acest sens, propun domnilor consilieri să aprobe încheierea Acordui de 
asociere din Anexa 1 care va face parte integrantă din Hotărâre (inclusiv 
Anexele 1A și 1B), precum și aprobarea taxei de ocupare a domeniului public în 
sumă de 500 de euro/zi de eveniment, echivalent în lei, la cursul de schimb 
oficial B.N.R. al zilei, la Festivalul KULT FEST 4, pentru perioada 9–11 
august 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. 11332 din  13.06.2019 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
 

Examinând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre prin care se 
propune aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Roman, 
Club Sportiv Municipal Roman și Asociația KULT Generation în vederea 
organizării festivalului de cultură, educație și divertisment, KULT Fest, ediția a 

IV-a, în perioada 9 – 11 august 2019, se constată că acesta este încheiat cu 

respectarea prevederilor art. 36, alin. 2, lit. şi „e”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4 și pct. 5, 
şi alin. (7), lit. „a” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, iar 
taxa de ocupare a domeniului public la Festivalul KULT FEST 4, pentru 
perioada 9–11 august 2019, este stabilită cu respectarea prevederilor O.G. nr. 
99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/202 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, ale Legii nr. 12/1990R privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi comerciale ilicite cu modificările ulterioare, ale H.G. 

nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor 
cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

ale H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de implementare a structurilor 
de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare,  

precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

actualizată 
 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 
 


