
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

Nr. ___ din 10.09.2020 
 

privind aprobarea prelungirii Acordului de colaborare  
încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L. 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 17240 din 04.09.2020 iniţiat de dna 
Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de 
specialitate nr. 17290 din 07.09.2020 întocmit de Direcția Juridică și 
Administrație Publică; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.09.2020 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.09.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din __.09.2020 al Comisiei juridice; 

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

Luând în considerare cererea nr. 408 din 03.09.2020 și înregistrată la 
Primăria municipiului Roman sub nr. 17239 din 04.09.2020, formulată de S.C. 
PK INGIGO S.R.L. București, prin care solicită prelungirea colaborării cu 
Municipiul Roman, în vederea prelungirii organizării evenimentului Cinema 
Drive 2020, în perioada 18 septembrie – 30 septembrie 2020, în aceleași 
condiții în care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. 
nr. 117/12.06.2020.  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2),  lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (7), 
lit. ,,d” și lit. „e”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, art. 140, 
precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea Acordului de colaborare între S.C. PK 
INGIGO S.R.L. Bucureşti și Municipiul Roman, în vederea continuării realizării 



 

evenimentului Cinema Drive 2020, pentru perioada 18 septembrie – 30 
septembrie 2020, în aceleași condiții în care a fost încheiat Acordul de 
colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020, conform anexei 
(inclusiv anexa A) - parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 
sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat. 

 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 
Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. 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, 
Daniela Gabriela SUMAN                                   Gheorghe CARNARIU 
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     Anexa la H.C.L. nr. ___ din 10.09.2020 
 
 
 
 
 

S.C. PK INDIGO S.R.L.                 MUNICIPIUL ROMAN
             
    
 
 
 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL  
la Acordul de colaborare nr. 11330/15.06.2020 

(Anexa la  H.C.L. nr. 117/12.06.2020) 
 
 
 
 
I. PĂRŢILE  
1.1.     SC PK INDIGO SRL cu sediul în București, Str. Barbu 
Văcărescu, nr. 201, Etaj 11, Sector 2, înregistrată la Registrul 
Comerțului București sub nr. J40/2978/2017, CUI 37175389, cu 
punctul de lucru în Roman, strada Mihai Viteazul nr. 3, e-mail: 
lpelepco@primekapital.com, reprezentată prin dnul Mădălin Rugeanu 
în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizator 
 
și 
 
1.2. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman 
Vodă nr. 1, județul Neamț, cod fiscal 2613583, tel. 0233-741.651; fax 
0233-741.604, adresa e-mail: evenimente@primariaroman.ro, 
reprezentat prin dna Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de 
Primar, denumit în continuare Co-organizator. 
 

Art. 1. Având în vedere prevederile H.C.L. nr. ___/10.09.2020, 
se modifică art. 3.1 din acordul de colaborare nr. 11330/15.06.2020, 
după cum urmează: 

 

 „Se prelungește prezentul acord de colaborare pentru perioada 
18 septembrie – 30 septembrie 2020”. 
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 Prezentul act adițional face parte integrantă din acordul de 
parteneriat nr. 11330/15.06.2020. 
 
 
       ORGANIZATOR                               CO-ORGANIZATOR 
 
 
     SC PK INDIGO S.R.L.                             MUNICIPIUL ROMAN                             

               Administrator,           Viceprimar cu atribuții de primar,                                                                                               
            Mădălin Rugeanu                            Roxana Ioana Iorga       
 
 
 
       Secretar general al Municipiului 
        Gheorghe Carnariu 
 
 
 
          Director Economic                                                                    
             Ciprian Dorin Alexandru 
 
 
         
             Director executiv D.J.A.P 
                                                                                      Camelia Rusu 
 
 
 
            Șef Serviciu Organizare Evenimente 
                   Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT 
             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. 17240 din 04.09.2020 
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de 

colaborare  
încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L. 

 
Prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020 s-a aprobat încheierea unui Acord de 

colaborare între S.C. PK INDIGO S.R.L. București și municipiul Roman, în 

vederea realizării evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 17 iunie - 17 
septembrie 2020, în parcarea Centrului Comercial Roman Value Centre, strada 

Mihai Viteazul, nr. 3, Roman. 

Prin cererea nr. 408 din 03.09.2020 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17239 din 04.09.2020, S.C. PK INGIGO S.R.L. București 

solicită prelungirea colaborării cu Municipiul Roman, în vederea prelungirii 

organizării evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 18 septembrie – 30 
septembrie 2020, în aceleași condiții în care a fost încheiat Acordul de 

colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020.  

Având în vedere faptul că publicul romașcan și din zona Roman 

Metropolitan, a primit cu interes oportunitatea ivită prin oferirea gratuită a unor 

proiecții cinematografice în aer liber, propun Consiliului Local aprobarea  

prelungirii Acordului de colaborare între S.C. PK INGIGO S.R.L. Bucureşti și 

Municipiul Roman, în vederea continuării realizării evenimentului Cinema 
Drive 2020, pentru perioada 18 septembrie – 30 septembrie 2020, în aceleași 

condiții în care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. 

nr. 117/12.06.2020. 
 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis 

către Direcția Juridică și Administrație Publică în vederea întocmirii raportului 

de specialitate. 

 

Inițiator 

Viceprimar cu atribuții de Primar, 
Roxana Ioana IORGA 

 



 

                       

   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 Juridică și Administrație Publică 
Nr.  17290 din 07.09.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Acordului de 
colaborare  

încheiat cu S.C. PK Indigo S.R.L. 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 17240 din 04.09.2020 înaintat de 

Viceprimarul cu atribuții de Primar al Municipiului Roman – dna Roxana Ioana 

Iorga, am constatat următoarele:    

  Din punct de vedere al oportunitații: 
 

Prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020 s-a aprobat încheierea unui Acord de 
colaborare între S.C. PK INDIGO S.R.L. București și municipiul Roman, în 

vederea realizării evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 17 iunie - 17 
septembrie 2020, în parcarea Centrului Comercial Roman Value Centre, strada 
Mihai Viteazul, nr. 3, Roman. 

Prin cererea nr. 408 din 03.09.2020 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 17239 din 04.09.2020, S.C. PK INGIGO S.R.L. București solicită 
prelungirea colaborării cu Municipiul Roman, în vederea prelungirii organizării 

evenimentului Cinema Drive 2020, în perioada 18 septembrie – 30 septembrie 
2020, în aceleași condiții în care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, 
aprobat prin H.C.L. nr. 117/12.06.2020.  

Având în vedere faptul că publicul romașcan și din zona Roman 

Metropolitan, a primit cu interes oportunitatea ivită prin oferirea gratuită a unor 

proiecții cinematografice în aer liber, propun Consiliului Local aprobarea  

prelungirii Acordului de colaborare între S.C. PK INGIGO S.R.L. Bucureşti și 

Municipiul Roman, în vederea continuării realizării evenimentului Cinema Drive 
2020, pentru perioada 18 septembrie – 30 septembrie 2020, în aceleași condiții în 
care a fost încheiat Acordul de colaborare inițial, aprobat prin H.C.L. nr. 

117/12.06.2020. 
 

  Din punct de vedere al legalității:    

  Sub aspectul normelor legale în vigoare, se constată că sunt îndeplinite 

prevederile art. 129, alin. (2),  lit. „b” și lit. „e”, ale alin. (7), lit. ,,d” și lit. „e”, ale 
alin. (9), lit. „a”,  ale art. 154 alin. (6), 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 cele 

ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.  
  

 Pentru toate cele expuse mai sus, apreciez proiectul ca legal și oportun. 
 

Director D.J.A.P.,  
Camelia RUSU 


