
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
HOTĂRÂRE 

 

Nr. __ din 26.03.2020 
 

privind aprobarea unui acord de  asociere cu   
Federația Romana de Atletism 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 6335 din 18.03.2020 a Primarului 
municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6348 din19.03.2020 al 
Direcţiei  Juridice și Administratie Publica; 

Având în vedere adresa cu numărul de înregistrare 6110 din 16.03.2020 
transmisa de Federația Romana de Atletism;                                     

Văzând avizul de legalitate nr. __ din __.03.2020 al Secretarului General al 
municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.03.2020 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. __ din 
__.03.2020al Comisiei juridice; 

In conformitate cu art. 129, alin. 2, literele ”c” și ”e”,  alin. 6, litera “b”, alin 
7,lit”e” si lit “f”, alin. 9, litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul art. 139, art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1),  lit. „a”  
din același act normativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1  (1) Se aprobă asocierea Municipiului Roman, prin Consiliul local al 
municipiului Roman cu  Federația Romana de Atletism, în vederea înfiintarii în 
municipiul Roman a Centrului Olimpic de Aruncari. 

 

    (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Federația Romana de Atletism şi 
Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
    

Art. 2 Se da mandat Primarului Municipiului Roman sa semneze acordul de 
asociere în  numele Municipiului Roman. 
 

Art. 3 Secretarul General al  municipiului Roman va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                              Secretar General al municipiului Roman,                      
     Miluță SCUTARU                                        Gheorghe CARNARIU 



 
Anexa la H.C.L. nr. __ din 26.03.2020  

 
 
 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 

 
I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 
1.1  Federația Romana de Atletism cu sediul în Bucuresti, str. Dr. 

Primo Nebiolo nr. 2 sector 1 Bucuresti- reprezentata de domnul Florea Florin - 
preşedinte; 

1.2.  Municipiul Roman , cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa Roman 
Vodă nr. 1, Judeţul Neamţ,  reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu Micu- 
primar. 

 
II. OBIECTUL ASOCIERII 

 
2. Obiectul asocierii îl constituie infiintarea Centrului Olimpic de 

Aruncari în municipiul  Roman.  
 

III. DURATA ASOCIERII 
 

3. Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele 
părţi şi produce efecte pe durata existenţei Centrului. 
 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

           4.1       Obligaţiile Federatiei Romane  de Atletism: 
 

a. să finananţeze investitiile necesare bunei desfasurari a antrenamentelor și 
competitiilor de atletism la aruncari și anume: 
-  cușca omologata pentru aruncarea discului și ciocanului; 
-  cerc omologat pentru aruncarea discului și ciocanului; 
- suprafața sintetica necesara realizarii sectoarelor de aruncari ( sulița, 
disc, ciocan, aruncarea greutatii); 
-  consultant tehnic pentru realizarea proiectului sectoarelor mentionate. 
 

b. să obţină toate avizele şi autorizaţiile de construire necesare desfasurarii 
activitatii Centrului 

  
 

4.2           Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Roman: 
 

a. să pună la dispoziţia Federatiei Romane de Atletism servicii de topometrie 
necesare executarii proiectului tehnic  ; 



 
b. să amenajeze o suprafața de 400 mp, cu o grosime de 15 cm, necesara 

aplicarii materialului sintetic care va delimita cele 3 sectoare de 
aruncari; 

c. să  amenajeze cu dale și borduri o suprafața de 200 mp ( alei de acces); 
d. sa asigure montarea a 4 stalpi de iluminat pentru nocturna de antrenament, 

a 6 banci si a 6 cosuri de gunoi; 
e. să asigure amenajarea  din punct de vedere peisagistic a spatiilor verzi 

adiacente Centrului   
 
 V.     DREPTURILE ASOCIAŢILOR 
 

5.1. Drepturile Federatiei Romane de Atletism: 
a.  sa desfasoare antrenamente și sa organizeze competiti de atletism la 

aruncari pe durata existenţei Centrului. 
 
5.2.Drepturile Municipiului Roman: 
a.  îşi menţine dreptul de proprietate asupra terenului pus la dispozitie 

Federatiei Romane de Atletism, pe durata existenţei Centrului. 
 
 

VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 
 6.  În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile 
prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre 
soluţionare instanţelor de drept comun competente. 
 
 

VII. CLAUZE FINALE 
 
 7.1. Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi 
opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către 
ambii asociaţi. 
     7.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare membru asociat. 
 
 
 
 FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM            MUNICIPIULUI ROMAN 

             
  PREŞEDINTE     PRIMAR 
 
          FLORIN FLOREA                                         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 
 

Emitent: Cabinet Primar  

Nr. 6335 din 18.03.2020                                                       

 

 

 

             

 

 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul privind aprobarea unui acord de  asociere cu Federatia 

Romana de Atletism 

 

 

Federația Romana de Atletism, împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv 

Roman și Liceul cu Program Sportiv Roman, având acordul Municipiului 

Roman, au aprobat înfiintarea unui Centru Olimpic de Aruncari destinat în 

special sportivilor din Municipiul Roman. 

Pentru buna desfășurare a activitatii și deschiderea bazei sportive pe care 

municipiul Roman a pus-o la dispoziție în vederea functionarii Centrului 

Olimpic sunt necesare lucrări de amenajare a terenului și dotari cu mobilier 

urban. 

Spaţiul nou creat va răspunde cerinţelor actuale dar şi viitoare, atât din 

punct de vedere al funcţionalului, al siguranţei în exploatare, protecţiei mediulu, 

cât şi al esteticului. 

Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite Directiei Juridice si Administratie Publica Locala, în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 

 
 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                   
MUNICIPIUL ROMAN  

      Piaţa Roman-Vodă nr. 1                 ww.primariaroman.ro  
      Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
      Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: DIRECȚIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA  
Nr. 6348 din 19.03.2020 
                                  
 

 

 

 

                       RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 la proiectul privind aprobarea unui acord de asociere cu 
  Federația Romana de Atletism 

 

 Văzând referatul de aprobare a domnului Primar Lucian-Ovidiu Micu 
privind incheierea unui acord de asociere a Municipiului Roman cu  Federația 
Romana de Atletism în vederea înfiintarii unui centru Olimpic de Aruncari în 
Municipiul Roman, facem următoarele precizări: 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 7, lit. ”e” si lit. “f” din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, in 
exercitarea atributiilor ce îi revin consiliul local asigura cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind tineretul și sportul si 
conform prevederilor alin. 9, litera ”a” din același act normativ, consiliul local 
hotărăşte cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 
vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau 
proiecte de interes public local.  
 Având în vedere tradiția în acest domeniu, rezultatele remarcabile 
obținute de-a lungul timpului de atleții romașcani, considerăm că infiintarea și 
funcționarea acestui Centru Olimpic în municipiul Roman ar aduce plus-valoare 
în ceea ce privește pregatirea și participarea la competitii a tinerilor sportivi din 
municipiul Roman 
 Condiţiile asocierii sunt cele stipulate în acordul prezentat în anexa la 
proiectul de hotărâre.  
 

 Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
îndeplineşte condiţiile spre a fi supus dezbaterii şi aprobării  Consiliului local al 
municipiului Roman.   
 
 

DIRECTOR D.J.A.P. 
Camelia RUSU   

 


