ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 27.11.2019
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 22423 din 19.11.2019 iniţiat de
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate comun nr. 22519 din 20.11.2019 întocmit de către Direcția
Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ,
Mass Media și I.T;
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.11.2019 dat de către
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din
__.11.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2019
al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul
favorabil nr. ___ din __.11.2019 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „e”, ale alin. (4),
lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154
alin. (6), ale art. 155 alin. (7), ale art. 108 lit. „d” și ale art. 362 din O.U.G. nr
57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 874 din Noul Cod Civil, a
prevederilor Regulamentului privind desfășurarea activităților în Sala de
Festivități a Primăriei municipiului Roman – anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din
29.03.2018, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei pentru
organizarea și desfășurarea în bune condiții a Concursului aniversar –

MEMORIAL „CONSTANTINESCU NEHOI” - 50 ani de activitate a
Clubului Atletic Roman.
Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei, în
vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării sportive Cupa
„Roman Mușat Trophy” din data de 15 decembrie 2019.
Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Clubului
Copiilor Roman pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a
Festivalului-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă
„Tradiții mușatine”, la Roman, în data de 14 decembrie 2019, conform
Acordului de asociere din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu
sumele aprobate.
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 general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Eugen PATRAȘCU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul general al Municipiului Roman
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 27.11.2019
MUNICIPIUL ROMAN

Clubul Copiilor Roman

ACORD DE ASOCIERE
I. PĂRȚILE ASOCIERII
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț,
cod fiscal 2613583, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar
și
1.2 Clubul Copiilor Roman, cu sediul în Roman, str. Sucedava nr. 145, jud.
Neamț, tel. 0233-740.486, e-mail: clubulcopiilor_roman@yahoo.com, reprezentată
prin dl. Ilie Boloca, director.
II. OBIECTUL ASOCIERII
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Clubul
Copiilor Roman, în vederea organizării Festivalului-concurs județean de colinde,
tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine” la Roman, în data de 14.12.2019.
III. DURATA ASOCIERII
Acordul de asociere se încheie pentru perioada 27.11.2019 - 31.12.2019.
IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR
4.1. Obligațiile Municipiului Roman:
a. să aloce suma de 1.000 de lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II,
respectiv pentru: procurarea de cupe, tipărirea de mape de prezentare, confecționarea
și tipărirea de diplome, afișe și invitații pentru Festivalul-concurs județean de
colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine”.
b. să pună la dispoziție, în mod gratuit, Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” din
Primăria Roman, inclusiv logistică, sonorizare, staff tehnic, în data de 14 decembrie
2019, pentru desfășurarea activităților Festivalului-concurs județean de colinde,
tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine”, între orele 09:00 – 16:00.
4.2. Obligațiile Clubul Copiilor Roman:
a. să organizeze Festivalul-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de
iarnă „Tradiții mușatine” la Roman, în data de 14.12.2019.
b. să prezinte documente justificative pentru cheltuielile cu procurarea de cupe,
tipărirea de mape de prezentare, confecționarea și tipărirea de diplome, afișe și invitații
pentru Festivalul-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă
„Tradiții mușatine”, în forma și structura solicitată de Direcția Economică a
Municipiului Roman, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt
finanțator;
c. să respecte prevederile Regulamentului privind desfășurarea activităților în Sala de
Festivități a Primăriei Municipiului Roman - Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din
29.03.2018.
d. să suporte costul oricărei deprecieri a bunului dat în folosință gratuită;
e. să folosească sala doar în scopul organizării evenimentului de interes public local
Festivalul-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri de iarnă „Tradiții
mușatine” și se obligă să nu încaseze nici un fel de taxe de la participanți sau
spectatori;
f. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de
specialitate al Municipiului Roman verificarea documentelor justificative;
g. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului

Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman.
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.
6.3. Clubul Copiilor Roman 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.
6.4. Clubul Copiilor Roman 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.
6.5. Clubul Copiilor Roman răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al municipiului
Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului 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 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 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare membru asociat.
Municipiul Roman
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu

Clubul Copiilor Roman
Director,
Ilie Boloca

Secretar general,
Gheorghe Carnariu
Director Economic,
Ciprian Dorin Alexandru
Director Executiv D.J.A.P.,
Camelia Rusu
Șef SOECCÎMMIT,
Mihai Bîrjovanu
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. 22423 din 19.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor
cheltuieli din bugetul local
Prin cererea nr. 1149/12.11.2019 înregistrată la Primăria municipiului
Roman sub nr. 21962/ 13.11.2019, Clubul Atletic Roman reprezentat prin
Director Corugă Gelu Iulian, solicită un sprijin financiar pentru organizarea
Concursului aniversar – MEMORIAL „CONSTANTINESCU NEHOI”- 50
ani de activitate a Clubului Atletic Roman în data de 7 decembrie 2019,
eveniment de interes local, Clubul Atletic Roman împlinind anul acesta 50 de
ani de existenţă (data înfiinţării: 26 decembrie 1969).
În cadrul evenimentului, va avea loc și un simpozion unde vor fi trecute în
revistă rezultatele acestui club, prezentate de foşti directori şi foşti sportivi ai
clubului, și vor participa oficialități și personalităţi ai municipiului Roman,
conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamţ, personalităţi ale
sportului romașcan: Mihaela Loghin – vicecampioană olimpică la Moscova în
anul 1980, Ștefan Vasilache – locul III la Campionatul Mondial Budapesta
2004, Elisabeta Baciu, Mariana Suman, Elena Tărîţă şi alţii.
Concursul va avea loc în data de 7 decembrie 2019 în sala de atletism a
Clubului Atletic Roman și se adresează sportivilor din categoriile de vârstă
Copii 1+ Juniori 3 (masculin și feminin) de la cluburile sportive din țară, la
probele de sprint, sărituri, aruncări și cros. Evenimentul va fi marcat în massmedia locală, astfel fiind evidențiate evoluţia şi rezultatele acestui club al
sportului românesc.
Pentru buna desfăşurare a acestei activităţi este necesară suma de 6.000 lei
pentru premii în bani pentru locurile I, II, III, pe categorii de vârstă, feminin și
masculin, la fiecare probă din concurs, plachete aniversare și pentru bareme
arbitraj.

Având în vedere faptul că această manifestare promovează sportul
romașcan precum și imaginea Municipiului Roman, propun domnilor consilieri
alocarea din bugetul local a sumei de 6.000 lei pentru organizarea și
desfășurarea în bune condiții a Concursului aniversar – MEMORIAL
„CONSTANTINESCU NEHOI” - 50 ani de activitate a Clubului Atletic
Roman.

*
Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21867/
12.11.2019, Asociația Club Sportiv „Öz-Er Golden” din Roman, reprezentată
prin dl. Aksoy Ozcan, solicită sprijinul Municipiului Roman pentru organizarea
evenimentului sportiv Cupa „Roman Mușat Trophy” – concurs de bench
press, la care vor participa sportivi din toată țara.
Manifestarea sportivă, aflată la a treia ediție, va avea loc în data de 15
decembrie 2019 la baza sportivă Öz-Er Golden Sport Center din Roman,
evenimentul fiind mediatizat în presa locală și regională.
Pentru premierea în cadrul evenimentului Cupa „Roman Mușat
Trophy” este necesar să se achiziționeze: cupe și trofee personalizate, medalii,
panglici tricolore, diplome.
În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a manifestării
sportive Cupa „Roman Mușat Trophy” din data de 15 decembrie 2019,
propun domnilor consilieri alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei.

*
Prin cererea nr. 2539/19.11.2019 și înregistrată la Primăria municipiului Roman
sub nr. 22398/19.11.2019, Clubul Copiilor Roman reprezentat prin Director Ilie
Boloca, solicită un parteneriat cu Municipiul Roman pentru organizarea în data
de 14 decembrie 2019 a Festivalului-concurs județean de colinde, tradiții și
obiceiuri de iarnă „Tradiții mușatine” la Roman, proiectul fiind inclus în
CAEJ Neamț 2019, la poziția 43.
Pentru organizarea acestui festival-concurs la Roman, Clubul Copiilor
Roman solicită un sprijin financiar de 1.000 lei pentru procurarea de cupe,
tipărirea de mape de prezentare, confecționarea și tipărirea de diplome, afișe și
invitații, precum și asigurarea accesului gratuit în Sala „Nicolae ManolescuStrunga”, inclusiv logistică, sonorizare, staff tehnic, în data de 14 decembrie
2019, între orele 09:00 – 16:00.
Prin acest Acord de asociere se realizează în fapt o dare în folosință
gratuită a unui bun aflat în proprietatea publică a municipiului Roman, pe durată
determinată. Având în vedere că solicitantul este o persoană juridică de drept
public de utilitate publică, aceasta situație se circumscrie dispozițiilor art. 108
lit. „d”, ale art. 362 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ raportat
la art. 874 din Noul Cod Civil: „Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în
folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică
sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,

care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor
publice.”
Având în vedere faptul că acest festival-concurs de interes public local,
aduce beneficii de imagine Municipiului Roman, rog domnii consilieri să aprobe
un sprijin financiar în sumă de 1.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în
bune condiții a Festivalului-concurs județean de colinde, tradiții și obiceiuri
de iarnă „Tradiții mușatine”, precum și asigurarea în mod gratuit a Sălii
„Nicolae Manolescu-Strunga” din Primăria Roman, în data de 14 decembrie
2019, pentru desfășurarea activităților festivalului, conform Acordului de
asociere din anexa nr. 1 care va face parte integrantă din hotărâre.
Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și I.T., în vederea întocmirii raportului de
specialitate.
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre
anexat.

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 Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură,
Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.
Nr. 22519 din 20.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului
Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune
alocarea din bugetul local a sumei totale de 9.000 lei pentru organizarea unor
manifestări cultural-sportive de interes public local, în luna decembrie 2019, se
constată că această sumă este alocată cu respectarea prevederilor art. 129, alin.
(2), lit. „a” și lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”,
ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), ale art. 108 lit.
„d” și ale art. 362 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat
la art. 874 din Noul Cod Civil, a prevederilor Regulamentului privind
desfășurarea activităților în Sala de Festivități a Primăriei municipiului Roman –
anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 69 din 29.03.2018, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale
art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
precum și 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.

Director Economic,
Ciprian Dorin ALEXANDRU

Șef Serviciu Organizare Evenimente,
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,
Mihai BÎRJOVANU

