
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 24.07.2019 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 13.520 din 11.07.2019 iniţiată de 

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

de specialitate nr. 13.525 din 11.07.2019 întocmit de Biroul Control, Strategii și 

Marketing Instituțional; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 24.07.2019 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ___ din 24.07.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 24.07.2019 
dat de Secretarul general al municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 282/2005R privind organizarea 
activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de 

origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea 
utilizării lor terapeutice; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2,  lit. „d” și „e”, alin. 7, lit. 
„c” și alin. 9, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi cele ale art. 196, 
alin. 1, lit. “a” din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul 
Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Centrul de Transfuzie Sanguină 

Piatra-Neamț în vederea derulării campaniei de donare de sânge intitulată 

„Romașcanii salvează vieți!”, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri, se împuternicește Primarul Municipiului Roman, Club 
Sportiv Municipal Roman, Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                           Secretarul general al Municipiului Roman, 
  Dragoș-Viorel MOROȘANU                          Gheorghe CARNARIU 
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                        Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 24.07.2019 

 
       Municipiul     Club Sportiv           Centrul de Transfuzie Sanguină 
 Roman          Municipal Roman         Piatra-Neamț 
      
 
  

          ACORD DE ASOCIERE 
 
 

 I. PĂRȚILE  ASOCIERII 
 1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul 

Neamț, CIF 2613583, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar,  
și 
 1.2 Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa 

Roman-Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 35364691, 

telefon/fax: 0233.734.367, adresa e-mail csmroman@primariaroman.ro, reprezentat 
prin dl. Constantin-Costea Cudalb, director, 
și 
 1.3 Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra 
Neamț, Bulevardul Traian 5, CUI 4145373, reprezentat legal prin dna. dr. Marin 
Victoria, director. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club Sportiv 

Municipal Roman și cu Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț, în 
vederea derulării campaniei de donare de sânge  intitulată „Romașcanii salvează 

vieți!”, în perioada 1-31 august a fiecărui an, la sediul Punctului fix de recoltare 
Roman din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgență 

Roman. 
 

           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de parteneriat se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data semnării 

acestuia.  
 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

 4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. Să ofere sprijin în organizarea campaniei de donare de sânge și totodată de 

conștientizare a nevoii permanente de produse sanguine din unitățile medicale, 
nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul tuturor cetăţenilor.  

b. Să promoveze activitățile desfășurate în cadrul campaniei de donare de 
sânge; 
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c. Să realizeze o bază de date cu angajați ai instituției dornici să doneze sânge. 
d. să asigure tipărirea cardurilor de acces la ștrandul din interiorul Complexului 

Sportiv și de Agrement ”Moldova” pentru toți donatorii din cadrul campaniei, aceștia 

având dreptul la 3 intrări gratuite. 
 

 4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman: 
a. să asigure accesul gratuit tuturor donatorilor care se prezintă la  Punctul fix 

de recoltare Roman, în cadrul perioadei de derulare a campaniei, pe baza cardurilor 
de acces valabile pentru 3 intrari la ștrandul din interiorul Complexului Sportiv și de 

Agrement ”Moldova”. 
b. să ofere suport  pentru promovarea campaniei de donare de sânge. 

 
  4.3. Obligațiile Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț: 

  a. să ofere suportul pentru derularea campaniei de donare de sânge  intitulată 

„Romașcanii salvează vieți!”; 
  b. să asigure publicitatea necesară campaniei, prin toate mijloacele mass-
media, cu nominalizarea Consiliului Local, Primăriei municipiului Roman și a Club 

Sportiv Municipal Roman; 
 c. să asigure logistica și resursa umană necesară pentru buna desfășurare a 

campaniei. 
 
        V. 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. 
 
 VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  
  6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 
execute întocmai și întru totul cu bună credință. 
 6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 

acestui acord. 
 

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
7.1. 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. 
 

VII. CLAUZE FINALE  
 8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și 
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opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii 

asociați. 
 8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte 
unul pentru fiecare membru asociat. 

 

      
 
     Municipiul         Club Sportiv              Centrul de Transfuzie Sanguină 
        Roman                Municipal Roman         Piatra-Neamț 
 
        Primar,           Director,                 Director,      
Lucian-Ovidiu Micu             Constantin-Costea Cudalb                   Victoria Marin 
 
 
 
  Secretar general,               Contabil Şef,     
Gheorghe Carnariu       Tatiana Nicoleta Dănilă           
 
 
 

    Director Economic,           Serviciu Baze Sportive 
Ciprian-Dorin Alexandru   Mihai CRISTEA 
 
 
 
   Director executiv, 
   Direcția Juridică și  
 Administrație Publică 

      Camelia Rusu 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.______/_____________  Nr._______/____________    Nr._______/_____________ 



 

                       

   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. 13.520 din 11.07.2019 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
 Donarea de sânge este o responsabilitate a întregii societăţi, un semn de 

implicare civică și de compasiune pentru pacienţii din spitale.  
 Municipiul Roman dorește să continue, în parteneriat cu Centrul Județean 

de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț și Clubul Sportiv Municipal Roman, 
proiectul intitulat „Romașcanii salvează vieți!”, o campanie de donare de sânge  
și totodată de conștientizare a nevoii permanente de produse sanguine din 

unitățile medicale, nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul tuturor 

cetăţenilor.  
 Campania se va derula în perioada 1-31 august 2019, la sediul Punctului 
fix de recoltare Roman din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului 
Municipal de Urgență Roman. 
 Pentru a încuraja locuitorii orașului să doneze sânge, Municipiul Roman 
va oferi tuturor donatorilor carduri de acces valabile pentru 3 intrări, în ștrandul 

din interiorul Complexului Sportiv și de Agrement ”Moldova”. 
 De asemenea, Primăria Municipiului Roman își va înscrie angajații 

dornici să doneze sânge într-o bază de date, iar când la Centrul de Transfuzii va 

fi criză, aceștia vor merge să își ajute semenii.  
 Încurajarea și informarea corectă a publicului despre donarea de sânge 

sunt  acte de responsabilitate civică faţă de pacienţi și o șansă pentru viaţă. 
 Ne dorim ca toate aceste acțiuni să contribuie la creşterea numărului 

donatorilor de sânge şi îmbunătăţirea stocurilor sanguine. 
 În acest sens, propun domnilor consilieri să aprobe încheierea unui Acord 
de asociere cu Club Sportiv Municipal Roman și cu Centrul de Transfuzie 

Sanguină Piatra-Neamț, în vederea derulării campaniei de donare de sânge  

intitulată „Romașcanii salvează vieți!”. 
 

 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: Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional 

Nr. 13.525 din 11.07.2019 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de asociere 

 
Derularea campaniei de donare de sânge  va contribui la asigurarea 

stocului de sânge pentru necesarul Spitalului Municipal de Urgență 

Roman, unitate medicală cu adresabilitate ridicată ce deserveşte locuitorii 

orașului, pe cei din zonele limitrofe și persoanele victime în accidentele  

rutiere produse pe DN2- E 85, mai ales pentru perioada de vară, când 

numărul donatorilor este mic și solicitările de sânge în creștere. 
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 Centrul de Transfuzie 
Sanguină Piatra-Neamț, în vederea derulării campaniei de donare de 

sânge  intitulată „Romașcanii salvează vieți!”, se constată că acestea sunt 

în conformitate cu prevederile  art. 129, alin. 1, alin. 2,  lit. „e”, alin. 7, lit. 

„c”, alin. 9, lit. „a”, ale art. 140 alin. 1 şi art. 155, alin. 5, lit. “c” din 

Ordonanţa de Urgenţă  Nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  precum 
şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 282/2005 Republicată privind 

organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi 

componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 

securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice; 
 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 Birou Control, Strategii și Marketing Instituțional, 
Constantin NEAGU 

 
 


