
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 27.02.2020 

 
privind încheierea unui Acord de asociere  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 3830 din 17.02.2020 inițiat de către  
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate comun nr. 3937 din 18.02.2020 întocmit de către Direcția 

Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.02.2020 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.02.2020 al Comisiei de buget finanțe, avizul favorabil nr. ___ din __.02.2020 
al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul 
favorabil nr. ___ din __.02.2020 al Comisiei juridice. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 

alin. (7), lit. „a” și „e” , alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 

alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Municipiul 
Roman, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de 

Istorie din Neamț, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului cultural-
educațional de interes public local, Olimpiada Națională de Istorie la Piatra-
Neamț, în perioada 6-10 aprilie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, 



 

Acordul de asociere cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația 

Profesorilor de Istorie din Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru 
organizarea în bune condiții a Olimpiadei Naționale de Istorie la Piatra-Neamț, 
în perioada 6-10 aprilie 2020. 

 

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 
aprobată. 

 

Art. 5. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor 
interesate. 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                    Secretarul general Municipiului Roman, 
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                                  Gheorghe CARNARIU 
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                                     Anexa  la H.C.L. nr. __ din 27.02.2020 
 

 
      Municipiul          Inspectoratul Școlar        Asociația Profesorilor      
 Roman             Județean Neamț              de Istorie din Neamț          
 
 
 
 
 

          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  Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Lt. 
Drăghescu, nr. 4A, jud. Neamț, cod fiscal 2613567, telefon: 0233.214.860, fax: 
0233.215.807; e-mail: office@isjneamt.ro, cont: RO70TREZ49120E335000XXXX 
deschis la Trezoreria Piatra Neamț, reprezentat prin dl. Mihai Obreja, Inspector școlar 

general al ISJ Neamț, e-mail mihai.obreja@isjneamt.ro și prof. Elena Preda, Responsabil 
de proiect, e-mail elena.preda@isjneamt.ro, 
și 

1.3. Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, județul 
Neamț, str. Audia nr. 3, Colegiul Național „Gh. Asachi” Piatra Neamț, înregistrată în 
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din 6.01.2014, cod fiscal 33951835, cont 
RO80BTRLRONCRT0274990501, deschis la Banca Transilvania,  reprezentată prin dna. 
Cristiana Marilena Șoimaru,  în calitate de Președinte. 
 
 II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie asocierea Municipiului Roman cu Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, în vederea 
organizării în bune condiții a evenimentului cultural-educațional de interes public local, 
Olimpiada Națională de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-10 aprilie 2020. 

 
           III. DURATA ASOCIERII 
     Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.03.2020 – 01.05.2020.  

 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. să aloce suma de 2.000 lei, în vederea realizării obiectului asocierii de la art. II, 
reprezentând finanțare acordată pentru a acoperi o parte din cheltuielile de organizare a 
Olimpiadei Naționale de Istorie, respectiv pentru materialele necesare organizării 

Conferințelor naționale „ISTORIE ȘI IDENTITATE NAȚIONALĂ” respectiv 
„NEAMȚ–ȚINUTUL TEZAUR” (mape, trofee, medalii, plachete, ecusoane, steaguri, 
diplome, broșuri, invitații, autocolante, publicații), organizate în cadrul Olimpiadei 
Naționale de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-10 aprilie 2020. 
b. să vireze suma specificată la alin. 4.1.a în contul Asociației Profesorilor de Istorie din 

mailto:office@isjneamt.ro
mailto:mihai.obreja@isjneamt.ro
mailto:elena.preda@isjneamt.ro
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Neamț, în vederea realizării obiectului asocierii. 
 
4.2. Obligațiile Inspectoratului Școlar Județean Neamț: 
a. să contribuie la elaborarea tuturor materialelor informative din cadrul proiectului și să 

menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria Municipiului Roman și 

Consiliul Local al Municipiului Roman; 
b. să asigure organizarea celor două conferințe naționale „ISTORIE ȘI IDENTITATE 

NAȚIONALĂ” respectiv „NEAMȚ–ȚINUTUL TEZAUR”; 
c. să asigure organizarea a două spectacole (deschiderea evenimentului și gala finală/ 
premierea olimpicilor); 
d. să asigure spațiul necesar desfășurării tuturor activităților legate de Olimpiada 
Națională de Istorie; 
e. să promoveze pe site-ul propriu, activitățile proiectului, menționând Primăria 

Municipiului Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman; 
f. să asigure echipele de voluntari ce vor asigura ghidajul în săptămâna evenimentului. 
 
4.3. Obligațiile Asociației Profesorilor de Istorie din Neamț: 
a. asigură, prin contabilitatea proprie, desfășurarea operațiunilor financiare specifice 

proiectului și a tuturor achizițiilor necesare desfășurării acestuia; 
b. să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate; 
c. să prezinte documente justificative, vizate și de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 
privind modul de cheltuire a sumei, în forma și structura solicitată de Direcția Economică 

a Municipiului Roman, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt 
finanțator,  
d. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Municipiului Roman verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de 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. Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț 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. Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț și Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț își vor asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor, atât 
Consiliului Local al municipiului Roman, terților, organismelor care participă la derularea 
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acordului, cât și contractanților săi pe tot parcursul derulării acordului. 
6.5. Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț 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. 
 

VIII. 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 asociați. 
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, câte unul pentru 
fiecare membru asociat. 
 
      Municipiul      Inspectoratul Școlar    Asociația Profesorilor de 
        Roman             Județean Neamț       Istorie din Neamț 
 
        Primar,                   Inspector școlar general,             Președinte, 
Lucian-Ovidiu Micu                       Mihai Obreja                    Cristiana Marilena Șoimaru 
 
 
   Secretar general,                    Responsabil proiect,             
 Gheorghe Carnariu                          Elena Preda               
 
 
    Director Economic,                  
Ciprian Dorin Alexandru           
 
 
Director Executiv D.J.A.P. 
       Camelia Rusu 
 
            
  Șef SOECCÎMMIT, 
    Mihai Bîrjovanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.______/_____________   Nr._______/__________      Nr._______/___________
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   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: CABINET PRIMAR 
Nr. 3830 din 17.02.2020                                E-mail: primar@primariaroman.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere 
 
 Prin cererea nr. 807/28.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 2108 din 29.01.2020, înaintată de Inspectoratul Școlar 

Județean Neamț, precum și prin cererea nr. 320/12.02.2020, înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 3575 din 13.02.2020, înaintată de 

Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, se solicită Municipiului Roman 
încheierea unui parteneriat în vederea organizării în bune condiții a Olimpiadei 
Naționale de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-10 aprilie 2020. 

Conform calendarului M.E.C., Olimpiada Națională de Istorie va avea loc 

în perioada 6-10 aprilie 2020, la Piatra-Neamț, unde vor participa peste 350 de 

elevi olimpici și 85 de profesori din învățământul preuniversitar și universitar, 
din toate județele țării. 

Județul Neamț, și implicit municipiul Roman, se află în cea mai 

importantă zonă istorică a țării, fapt confirmat de interesul turistic național și 

internațional. A devenit un brand local recunoașterea Ținutului Neamț, ca „ținut-
tezaur” și a municipiului Roman, ca urbe mușatină reprezentativă pentru istoria 

locală.   
Olimpiada Națională de Istorie se va desfășura la Colegiul Național „Petru 

Rareș” Piatra-Neamț, loc unde s-au mai desfășurat activități de impact național 

și internațional 
În cadrul Olimpiadei Naționale de Istorie vor fi organizate următoarele 

activități: 
- două Conferințe naționale în concordanță cu evenimentul olimpic: prima cu 

titlul „ISTORIE ȘI IDENTITATE NAȚIONALĂ”, conferință prezidată de 

academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române și profesori 
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universitari din țară și a doua pe tema istoriei locale, cu titlul „NEAMȚ – 
ȚINUTUL TEZAUR”, prezidată de prof. univ. dr. Alexandru Platon (Univ. Al 
Ioan Cuza – Iași).  
- organizarea unei excursii de promovare a patrimoniului cultural al județului 

Neamț, pentru membrii comisiei, pe traseul: Piatra-Neamț – Casa Creangă – 
Cetatea Neamț – Mânăstirea Agapia – Mănăstirea Văratec.  
- Festivitatea de premiere și spectacolul de gală.  

Pentru organizarea în bune condiții a Olimpiadei Naționale de Istorie sunt 

necesare cheltuieli în sumă totală de 15.000 de lei, reprezentând cheltuieli cu: 
excursia de promovare a patrimoniului cultural al județului Neamț pentru 

membrii comisiei și pentru asigurarea unui prânz pe traseul excursiei, pentru 
tipărirea materialelor necesare organizării celor două conferințe naționale și 

pentru achiziționarea de echipamente necesare conferințelor naționale (mape, 
trofee, medalii, plachete, ecusoane, steaguri, diplome, broșuri, invitații, 
autocolante, publicații). 

Ținând cont de importanța unui asemenea eveniment cultural-educațional 

la nivel național și de interes public local, având în vedere că alegerea județului 

Neamț, ca loc de desfășurare a acestei competiții, este un semn de apreciere a 
valorii învățământului nemțean și romașcan, recunoscut pe plan național, și care 

promovează totodată imaginea Municipiului Roman, propun domnilor consilieri 

încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Roman, Inspectoratul 
Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, 
precum și alocarea din bugetul local a sumei 2.000 lei pentru organizarea în 
bune condiții a Olimpiadei Naționale de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-
10 aprilie 2020, conform anexei - 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. 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: Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T  
Nr. 3937 din 18.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de asociere  
 

 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Lucian Ovidiu Micu și proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea încheierii Acordului de asociere dintre Municipiul Roman, 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din 

Neamț, precum și alocarea din bugetul local a sumei 2.000 lei pentru 
organizarea în bune condiții a evenimentului cultural-educațional de interes 
public local, Olimpiada Națională de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-10 
aprilie 2020, se constată că acesta este încheiat cu respectarea prevederilor art. 
129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a” și „e” , alin. (9), 
lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum și ale art. 139, 
art. 140 și 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 
finanțele 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,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 


