
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 07.02.2020 

 
privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 2320 din 30.01.2020 iniţiat de 

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

specialitate comun nr. 2348 din 31.01.2020 întocmit de către Direcția 

Economică și de 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 pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 
__.02.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, 
precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.02.2020 al Comisiei juridice. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”,ale alin. (4), lit. 

„a”, ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e”, „f”, „p” și „s”, ale alin. (9), lit. „a” și „b”, ale 

art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), 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 efectuarea unei cheltuieli în sumă de 1.000 lei pentru 
premierea câștigătorilor ediției a VI-a a Concursului Regional de matematică 
„Matematica pentru toți”, din data de 29 februarie 2020, conform Acordului 
de asociere cu Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, din anexa care 
face parte integrantă din Hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 3.000 lei necesară 
desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate 
pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman. 

 



 

Art. 3. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli în sumă de 2.000 lei necesară 
desfășurării în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate 
pentru membrii Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala 
Roman. 

 

Art. 4. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru 
organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, 
educative, sportive și științifice organizate cu prilejul ,,Zilelor municipiului 
Roman” 2020, ediția a XI-a. 

 

Art. 5. Direcţia Economică va proceda la alocarea sumelor menționate la 

art. 1, 2, 3 și 4, după aprobarea bugetului local pentru anul 2020. 
 

Art. 6. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 
 Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                              Gheorghe CARNARIU 

 



 
                                    Anexă la H.C.L. nr. __ din 07.02.2020 
 
Municipiul Roman   Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman 
        

ACORD DE ASOCIERE 
 

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

reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar  
și 
1.2  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman, cu sediul în Roman, Str. Mihai 
Eminescu nr. 27, judeţul Neamţ, tel. 0233.744.599, fax 0233.744.591, reprezentat prin 
doamna Rusu Mihaela Cristina – director. 

 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Școala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” Roman, în vederea organizării ediției a VI-a a Concursului Regional 
de matematică „Matematica pentru toți”, care se va desfășura la Roman, în data de 29 
februarie 2020. 

 

           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 07.02.2020 - 31.03.2020.  

 

   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 
4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. să aloce suma de 1.000 lei necesară pentru realizarea obiectului asocierii de la art. II, 

respectiv pentru premierea câștigătorilor la Concursul Regional de matematică  
„Matematica pentru toți”, ediția a VI-a, 2020. 

 

4.2. Obligațiile Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman: 
a. să organizeze Concursul Regional de matematică „Matematica pentru toți”, ediția a 

VI-a, 2020, în data de 29 februarie 2020, la Roman; 
b. să prezinte documente justificative privind premierea câștigătorilor la Concursul 
Regional de matematică „Matematica pentru toți”, ediția a VI-a, 2020, 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 permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Municipiului Roman verificarea documentelor justificative; 
d. 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. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 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. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 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. Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 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     Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman  
                Primar,         Director,      
    Lucian-Ovidiu Micu                                             prof. Mihaela Cristina Rusu  
 
 

        Secretar general, 
     Gheorghe Carnariu 
 
 

        Director Economic,                                                                   
   Ciprian Dorin Alexandru 
 
 

 Director Executiv, 
Direcția Juridică și Administrație Publică 
           Camelia Rusu 
 

       Șef SOECCÎMMIT, 
        Mihai Bîrjovanu 
 
 

Nr._________/_____________                 Nr._________/_____________ 
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   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. 2320 din 30.01.2020 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 

cheltuieli din bugetul local 

  
 Prin cererea nr. 2378/10.10.2019 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 19555 din 10.10.2019, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Roman solicită un sprijin financiar de 3.000 de lei pentru organizarea celei de a 
VI-a ediții a Concursului Regional de matematică „Matematica pentru toți”, 
care se va desfășura la Roman, în data de 29 februarie 2020.  
 La acest concurs și-au anunțat participarea elevi din județele Iași, Bacău, 

Botoșani, Vaslui, Vrancea, Suceava și Neamț, concursul fiind înscris în 

Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene. 
 Față de solicitarea de mai sus, propun Consiliului Local al municipiului 
Roman să aprobe un sprijin financiar în sumă de 1.000 lei necesar pentru 
premierea câștigătorilor Concursului Regional de matematică „Matematica 

pentru toți” din data de 29 februarie 2020, conform Acordului de asociere din 
anexa care va face parte integrantă din Hotărâre. 
 

* 
 Prin cererea nr. 39/29.01.2020 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman cu nr. 2310 din 30.01.2020, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
Roman, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, bloc 6, reprezentată de dna. Rusu 
Mariana, contabil șef, solicită un sprijin financiar pentru organizarea și 

sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii. 
  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman reprezintă un număr 

de peste 25.000 de membri, iar pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii 

2020 se va organiza o masă festivă unde vor participa peste 340 de membri 
pensionari C.A.R.P. 
 În fiecare an, autoritățile administrației publice locale din municipiul 

Roman au fost alături de persoanele vârstnice care au contribuit la dezvoltarea 
urbei romașcane, fiind un exemplu de conduită pentru generațiile viitoare.  
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 În acest sens, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe 

un sprijin financiar în sumă de 3.000 lei necesar desfășurării în bune condiții a 

Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Roman. 

* 
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 2315 din 
30.01.2020, Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala Roman, 
reprezentată legal de dl. Leoreanu Vasile - Președinte, solicită un sprijin 

financiar pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Femeii 2020, prilej cu care se 
va organiza o masă festivă pentru membrii filialei UGPR - Roman. 
 Deoarece autoritățile administrației publice locale din municipiul Roman 

sunt alături de persoanele vârstnice ce s-au implicat activ în dezvoltarea orașului 

nostru, propun Consiliului Local al municipiului Roman să aprobe un sprijin 

financiar în sumă de 2.000 lei necesar desfășurării în bune condiții a Zilei 

Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii Uniunii Generale a 
Pensionarilor din România, filiala Roman. 
 

* 
 În perioada 15-21 mai 2020 vor avea loc manifestări cultural-artistice, 
sportive și științifice, prilej cu care se vor organiza activități specifice dedicate 

celei de a XI-a ediții a ,,Zilelor municipiului Roman”. 
 Astfel, în această perioadă se vor desfășura următoarele acțiuni: 
- Manifestările cultural-religioase „Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu”, 

pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică și organizare, 

aranjamente florale; 
- „Ziua Porților Deschise” - cu vizite organizate ale romașcanilor la obiective ale 

Municipiului Roman, pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică 

și organizare, transport; 
- „Ziua Diplomației” - la care este invitată o delegație din străinătate, pentru care 
sunt necesare cheltuieli cu asigurarea transportului de la aeroport la Roman și 

retur, transport în municipiul Roman pe timpul șederii, asigurare cazare cu 
pensiune completă și masă festivă, vizitarea obiectivelor în județul Neamț, 

cheltuieli de protocol, materiale de promovare, catering, ecran de proiecție; 
- Proiectul „Dialogul Științelor” - manifestare dedicată comunității școlare 

romașcane, în scopul promovării exemplelor de bună practică în învățământul 

romașcan, cu prezentare de: expoziții de machete/panoplii funcționale, 

experimente de laborator, reviste/broșuri, expoziții de produse specifice 

diferitelor proiecte/ activități științifice și tehnico-științifice, expoziții de artă-
plastică, obiecte hand-made, etc. Pentru această activitate sunt necesare 

următoarele: câte un cort expozițional pentru fiecare școală participantă, mese și 

scaune, prize racordate la o rețea de alimentare monofazată 220V, banner, afișe 

de promovare a manifestării; 
- Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursurilor „Prietenii Pompierilor” 

și „Cu viața mea apăr viața” (premii, diplome, sală, sonorizare, ecran de 
proiecție); 
- Premii eco – Pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna – Curăţenia 

de primăvară începe cu noi pentru noi! – ediția a XII-a (premii, diplome, sală, 

sonorizare, ecran de proiecție); 
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- „Gala Excelenței în Educație” - festivitatea de premiere a elevilor și 

profesorilor coordonatori care au obținut rezultate meritorii la faza finală a 

olimpiadelor și concursurile naționale și internaționale, conform HCL nr. 

28/27.02.2014, pentru care sunt necesare: premii în bani, diplome, logistică, 

sală, sonorizare, banner, ecran de proiecție; 
- „Gala Excelenței Romașcane” pentru care sunt necesare: diplome, flori, masă 

festivă, sală, sonorizare, plachete/trofee, materiale de promovare a imaginii, 
servicii foto și video, ecran de proiecție; 
- Manifestări cultural-artistice în cadrul „Serii SERGIU CELIBIDACHE” – 
spectacole de gală cu laureații olimpiadelor și concursurilor naționale de muzică 

clasică, profesori și foști absolvenți ai Școlii de Artă „Sergiu Celibidache”, 

pentru care sunt necesare: sală de festivități, transport instrumente și materiale, 
onorarii corepetitor/artiști, sonorizare, aranjamente florale, invitații, banner/roll 

up la scenă, ecran de proiecție; 
- Organizarea Concursului „Speranță pentru mâine”, ediția a XVIII-a, pentru 
elevii liceelor romașcane, la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” 

Roman, pentru care sunt necesare: premii în bani, diplome, cheltuieli materiale 
și de logistică; 
- Scenete istorice prezentate de trupe de teatru ale liceelor din municipiu, parada 
costumelor de epocă, pentru care sunt necesare: sala de festivități, sonorizare, 

logistică, premii în bani, ecran de proiecție; 
- Expoziții și simpozioane organizate la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științe 

Naturale, Muzeul de Artă din Roman și la Biblioteca Municipală „George Radu 

Melidon”, pentru care sunt necesare: cheltuieli de logistică și sonorizare; 
- Show Sportiv „Ziua Campionilor”, organizat în Piața Roman-Vodă - pentru 
acest eveniment sunt necesare următoarele: scenă, afișe, flyere, banner, 

promovare, sonorizare, ecran de proiecție, cupe, medalii și diplome; 
- SPORT DE MASĂ – Tur ciclist prin municipiul Roman, organizat pentru 
romașcanii posesori de biciclete, pentru care sunt necesare: cheltuieli de 

promovare, logistică, apă, organizare antemergător și postmergător, asistență 

medicală pe traseu; 
- activități de voluntariat, organizate cu sprijinul ONG-urilor locale ce propun 
inițiative educative, culturale și recreative, în vederea atragerii și implicării 

tinerilor romașcani, pentru care sunt necesare: sala de festivități, sonorizare, 

ecran de proiecție, logistică, cheltuieli materiale, promovare, publicitate, banner, 
afișe, pază, asistență medicală; 
- „Orășelul Copiilor” în Parcul Municipal, eveniment la care vor participa 500 – 
800 de copii, pentru care sunt necesare: cheltuieli materiale, de logistică, 
promovare, carton A4 alb și color, hârtie A4 alb și color, machetare, 

copiere/listare, tăiere, laminare, rechizite, instrumente de birotică, consumabile, 

afișe, diplome, invitații și mape de prezentare, bannere; 
- Festivalul Expo „Roman Metropolitan” – tradiții, obiceiuri și meșteșuguri, 

ediția a III-a, manifestare cultural-artistică organizată în municipiul Roman, în 

colaborare cu membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Roman 

Metropolitan” și Consiliul Județean Neamț. Acest festival reunește tradițiile și 

obiceiurile din comunele membre a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Roman Metropolitan”, unde participanții prezenți la manifestare vor putea  

vedea tradițiile moștenite din străbuni, colecții etnografice, portul popular și 
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măști specifice zonei, meșteșugul țesutului la război, al apiculturii tradiționale 

sau al împletiturilor din nuiele, standuri cu produse tradiționale. De asemenea, 

vor fi expuse și produse fabricate de către micii producători din Zona Roman 

Metropolitan cât și din județul Neamț. Pentru această manifestare sunt necesare: 

corturi, mese, scaune, prize racordate la rețeaua electrică, scenă, sonorizare, 

ecran de proiecție, banner, afișe de promovare a manifestării, publicitate, 
diplome. 
- Spectacol de talente locale în Piața Roman-Vodă, unde vor evolua tineri 

interpreți din unitățile de învățământ romașcane și de la cluburile de muzică și 

de dans din municipiul Roman, care s-au remarcat în concursurile locale și 

naționale, pentru care sunt necesare: scenă, sonorizare, banner, ecran de 
proiecție, promovare, premii în bani pentru câștigătorii concursului de talente 

locale; 
- Spectacole de divertisment cu artiști consacrați pentru care sunt necesare: 

scenă, sonorizare, lumini, ecrane de proiecție, precum și onorarii, transport, 

cazare și diurnă pentru artiștii profesioniști și staff-ul lor tehnic; 
- Organizarea „Festivalului Tradițional al Meșteșugarilor” și a Parcului de 

distracții, în Piața Roman-Vodă, precum și spectacole muzicale, în perioada 15-
17 mai 2020, unde vor evolua artiști profesioniști de muzică populară și ușoară 

precum și talente locale. Pentru aceste acțiuni sunt necesare cheltuieli cu 

promovarea evenimentului în mass-media, afișe, bannere, spot, publicitate, pază, 

furnizare apă și energie electrică, salubritate, asistență medicală, protecție scenă, 

scenă, lumini și sonorizare pentru spectacole, ecran de proiecție;  
- Alte cheltuieli de logistică, premii pentru întreceri sportive de masă, activități 

culturale, artistice, muzicale, educative desfășurate în cadrul Zilelor 
Municipiului Roman 2020. 
 Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a acestor activități 

dedicate cetățenilor romașcani, rog domnii consilieri să aprobe alocarea din 

bugetul local a sumei de 145.000 lei. 
 
 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. 2348 din  31.01.2020 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor 
cheltuieli din bugetul local 

 
 

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

alocarea din bugetul local a sumei totale de 151.000 de lei pentru: premierea 
câștigătorilor ediției a VI-a a Concursului Regional de matematică 
„Matematica pentru toți” din data de 29 februarie 2020, pentru desfășurarea în 
bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2020, organizate pentru membrii 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman și pentru membrii 

Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman, precum și 

pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-
artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul ,,Zilelor 
municipiului Roman” 2020, ediția a XI-a, se constată că această sumă este 
alocată cu respectarea prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”,ale alin. 
(4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e”, „f”, „p” și „s”, ale alin. (9), lit. „a” și 

„b”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), 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,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                      Mihai BÎRJOVANU 
 
 


