
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr.      din 26.05.2020 

 
privind aprobarea completării acordului de asociere aprobat prin 

H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 9722 din 20.05.2020 iniţiat de către 
domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 9723 din 20.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație 
Publică - Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local; 

Luând în considerare solicitarea Federației Române de atletism transmisă prin 
email, prin care se propune completarea Acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 
70/2020;  

Văzând avizul pentru legalitate nr.     din 26.05.2020 dat de către Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 26.05.2020 al comisiei 
pentru administrația publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr.   _  
din 26.05.2020 al Comisiei Juridice; 

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. “d”  și alin. 7 lit. f 
din O.U.G. nr. 57/2019,  privind Codul administrativ; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă completarea Acordului de asociere dintre Municipiul 
Roman și Federația Română de Atletism aprobat prin H.C.L. nr. 70/2020 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se dă mandat Primarului municipiului Roman, să semneze acordul 
de asociere prevăzut la articolul 1, în numele Consiliului Local Roman. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ 

               Consilier,                                Secretarul general al municipiului Roman, 
     Ioana Roxana IORGA                                     Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din 26.05.2020 
 
 
 
 
 

ACORD DE ASOCIARE 
 
 
 

I. PĂRȚILE ASOCIERII 
  
 1.1 Federația Română de Atletism cu sediul în București, str. Dr. Primo Nebiolo, 
nr. 2, sectorul 1 București - telefon: 0-21-3192445, fax: 0-21-3192445, e-mail: 
office@fra.ro, reprezentată legal prin domnul Florea Florin, președinte; 

1.2. Municipiul Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr. 1, 
Județul Neamț, identificat cu CIF 2613583, reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu Micu 
– Primar.  
 

II  OBIECTUL ASOCIERII 
 

2. Obiectul asocierii îl constituie înființarea Centrului Olimpic de Aruncări în 
Municipiul Roman. 

III  DURATA ASOCIERII 
  
 3. Acordul de asociare intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și 
produce efecte pe durata existenței Centrului. 
 

IV  OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 
 

4.1 Obligațiile Federației Române de Atletism: 
a. să finanțeze investitiile necesare bunei desfășurări a antrenamentelor și 

competițiilor de atletism la aruncări și anume: 
- cușcă omologată pentru aruncarea discului și ciocanului; 
- cerc omologat pentru aruncarea discului și ciocanului; 
- suprafața sintetică necesară realizării sectoarelor de aruncări (suliță, disc, ciocan, 

aruncarea greutății); 
- PAVIMENT TURNAT TIP CONICĂ SW 13,5 mm – Pardoseală pentru piste de 

Atletism IAAF- preș 350*218,50 lei = 76.475,00 lei; 
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- CUȘCĂ DISC MONDO, completă de protecție pentru competiții aruncare- 
Ciocan/Disc, acreditată IAAF – preț 1 buc. x 126.100 ,00lei = 126100, 00 lei; 
- CERC METALIC MONDO, aruncare greutate IAFF, - preț 1 buc. x 1.850,00 lei = 

1.850,00 lei; 
- PRAG OPRITOR MONDO, pentru elan greutate acreditat IAFF, - preț 1 buc. x 

1.980,00 lei = 1.980, 00 lei; 
- CERC MONDO, din fibră de sticlă reducție pentru aruncare ciocan IAAF, preț 1 

buc. x 3.230,00 lei = 3.230,00 lei; 
- CERC METALIC MONDO, aruncare DISC/CIOCAN IAFF – preț: 1 buc. x 

2.150, 00 lei; 
- consultanții tehnici din partea federației pentru realizarea proiectului sunt domnii 

Daniele Presutto și Dan Cojocaru, care se se vor ocupa de planul de amenajare a 
sectorului pentru aruncare Ciocan/Disc/ Greutate, conform manualului IAFF de 
amenajare a Bazelor sportive pentru atletism. 
- Valoarea totală a bunurilor enumerate fiind de 252.024,15 lei și va fi suportată de 

Federația Română de Atletism împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. 
 

b. să obțină toate avizele și autorizațiile de construire necesare desfășurării activității 
Centrului. 

 
4.2 Obligațiile Consiliului Local al Municipiului Roman: 

a. să pună la dispoziția Federației Române de Atletism servicii de topometrie necesare 
executării proiectului tehnic; 

b. să amenajeze o suprafață de 400 mp, cu o grosime de 15 cm, necesară aplicării 
materialului sintetic care va delimita cele 3 sectoare de aruncări; 

c. să amenajeze cu dale și borduri o suprafață de 200 mp (alei de acces); 
d. să asigure montarea a 4 stâlpi de iluminat pentru nocturna de antrenament, a 6 bănci 

și a 6 coșuri de gunoi; 
e. să asigure amenajarea din punct de vedere peisagistic a spațiilor verzi adiacente 

Centrului. 
 

V DREPTURILE ASOCIAȚILOR 
 

5.1 Drepturile Federației Române de Atletism: 
a. să desfășoare antrenamente și să organizeze competiții de atletism la aruncări pe 

durata existenței Centrului. 
 
5.2. Drepturile Municipiului Roman: 
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a. își menține dreptul de proprietate asupra terenului pus la dispoziție Federației 
Române de Atletism, pe durata existenței Centrului. 

 
VI  SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

6. 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 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile 
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare membru asociat. 

 
 
 

Federația Română de Atletism                                                     Municipiul Roman 
      Președinte                                                                                 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    E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 

Nr. 9722 din 20.05.2020 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării acordului 
de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020 

 
  Practicarea sportului are efecte benefice asupra vieții socio-economice a 
unei comunități, mai ales în contextul actual în care omul este supus unor tentații 
noi (în special prin folosirea excesivă a internetului și a gadgeturilor) cu capacitate 
de dezvoltare și adaptare foarte puternice, care oferă rezultate încurajatoare și 
satisfacții pe termen scurt, însă cu efecte devastatoare pe termen mediu și lung. 
 În aceste condiții, prin H.C.L. nr. 70/26.03.2020 s-a aprobat încheierea unui 
acord de asociere cu Federația Română de Atletism, în vederea înființării, în 
municipiul Roman, a unui Centru Olimpic de Aruncări. Obiectivul general al 
încheierii acestui acord de asociere constă în atragerea unui număr cât mai mare de 
tineri în vederea practicării sportului de masă precum și atingerea unor performanțe 
sportive, încercându-se crearea unui pol de atracție care să reprezinte un interes 
demn de luat în considerare. 
 La data aprobării acordului de asociere, nu erau cunoscute sumele cu care 
urma să contribuie Federația Română de Atletism pentru înființarea acestui centru, 
valoarea investițiilor ce urmează a fi finanțate de Federație fiind stabilită ulterior. 
 Astfel,  se impune completarea Acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 
70/2020 și menționarea sumelor ce urmează a fi alocate de Federația Română de 
Atletism în cuprinsul acestuia. 
 

       Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 
vot. 
 

       Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 
către Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Administrație Publică și 
Relația cu Consiliul Local în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN  

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

Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică 

Nr. 9723 din 20.05.2020 
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării acordului de 
asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020 

 
 Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare înaintat de dnul  
Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, am constatat că acesta în-
deplinește condițiile de legalitate și oportunitate. 
  

 Din punct de vedere al oportunității 
 

 Influenţa sportului şi a activităţilor fizice asupra omului şi societăţii este 
complexă, în special datorită efectelor pe care le produce asupra menţinerii sănă-
tăţii, formării şi dezvoltării personalităţii. Sportul şi activităţile fizice contribuie 
la socializarea oamenilor şi îndeosebi a tinerilor în condiţiile în care există o bu-
nă dirijare. Astfel, autoritățile administrației publice au îndatorirea de a sprijini 
și promova practicarea sportului de către un număr cât mai mare de persoane în 
condiţii adecvate (infrastructură, baze sportive, materiale, spaţii accesibile şi 
agreabile). 
 În aceste condiții, prin H.C.L. nr. 70/26.03.2020 s-a aprobat încheierea 
unui acord de asociere cu Federația Română de Atletism, în vederea înființării, 
în municipiul Roman, a unui Centru Olimpic de Aruncări. Obiectivul general al 
încheierii acestui acord de asociere constă în atragerea unui număr cât mai mare 
de tineri în vederea practicării sportului de masă precum și atingerea unor per-
formanțe sportive, încercându-se crearea unui pol de atracție care să reprezinte 
un interes demn de luat în considerare. 
 La data aprobării acordului de asociere, nu erau cunoscute sumele cu care 
urma să contribuie Federația Română de Atletism pentru înființarea acestui cen-
tru, valoarea investițiilor ce urmează a fi finanțate de Federație fiind stabilită 
ulterior. 



 
 Astfel,  se impune completarea Acordului de asociere aprobat prin H.C.L. 
nr. 70/2020 și menționarea sumelor ce urmează a fi alocate de Federația Română 
de Atletism în cuprinsul acestuia. 
 

         Din punct de vedere al legalității, proiectul îndeplineşte toate condiţiile 
de legalitate pentru a fi aprobat.  
         Potrivit  art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. “b”, “d”  și “e” din O.U.G. nr. 
57/2019, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz, privind dezvoltarea economico-socială 
(…) a municipiului, gestionarea serviciilor de interes local, cât și cooperarea in-
terinstituţională pe plan intern şi extern.  
        De asemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 
necesitate, oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

        Față de cele expuse, apreciem prezentul proiect de hotărâre ca fiind legal și 
oportun și recomandăm adoptarea acestuia. 
 
  
Direcția Juridică și Administrație Publică,          Biroul Administrație Publică  
               Dir. ex. Camelia RUSU                                       și Relația cu C.L.,                   

                                                                              Inspector Adina ACAMENIȚOAEI 


