
 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 15.04.2021 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 28191 din 12.04.2021 inițiat de către 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 28508 din 13.04.2021 întocmit de către Direcția Economică 

și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media 
și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din 14.04.2021 dat de către Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 15.04.2021 al Comisiei 
pentru buget-finanțe,  precum și avizul favorabil nr. __ din 15.04.2021 al Comisiei 
juridice. 

Având în vedere adresa nr. 02/12.04.2021 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 28179/12.04.2021, înaintată de Federația Europeană 

a Camerelor de Comerț Bilaterale; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (4), lit. „a”, alin. (7), 

lit. „e” și lit. „f”  și ale alin. (9), lit. „a”,  ale art. 154, alin. (6), ale art. 139, ale art. 
140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă asocierea MUNICIPIULUI ROMAN cu 
FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ 

BILATERALE, în vederea realizării Simpozionului Economic Internațional ,, 



 

 

 

Creștere economică și stabilitate financiară” în data de 21 aprilie 2021, la 
Roman. 

(2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumei 
maxime de 8.500 lei, în vederea realizării acțiunilor de interes public local și zonal 
prevăzute la alin.(1). 

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre MUNICIPIUL ROMAN și 

FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ 

BILATERALE, conform anexei care face parte integrantă din 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 FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE 

COMERȚ BILATERALE, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.  
 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

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

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate. 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                              Secretarul general al Municipiului Roman, 
    George-Dragoș BARCĂ                          Gheorghe CARNARIU 
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                               Anexa  la H.C.L. nr. __ din  15.04.2021 
 
 

                                                                                         
 
FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR            MUNICIPIUL ROMAN                                                                                               
            DE COMERȚ BILATERALE 
Nr._________din__________2021                                Nr._____din __________2021 
 
 
 
 

          ACORD DE ASOCIERE 
 
 
 I. PĂRȚILE  ASOCIERII 
 
 1.1 FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ 

BILATERALE cu sediul in Saas Fee, str. Obere Dorfstrasse, nr. 62, cantonul 
Valals (Wallis), Elveția, tel.: + 41767092865, e-mail: 
office@eurobilateralchambers.eu,  reprezentat prin domnul Marian Ovidiu 
Stănică, în calitate de președinte 
 

 și 
 

 1.2. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în municipiul Roman, județul 
Neamț, str. Roman-Vodă, nr. 1, cod 611022, având cod fiscal 2613583, cont 
RO78TREZ24A655000510101X deschis la Trezoreria Roman tel. 0233.741119, 
fax: 0233.741604e-mail: primar@primariaroman.ro, reprezentată prin  dl. 

Leonard Achiriloaei, primar, 
 

 denumite în continuare părți, 
 
 au stabilit de comun acord să colaboreze pentru organizarea, în bune condiții, 
a  Simpozionului Economic International – “Creștere economică și stabilitate 
financiară”  21 Aprilie 2021, în Municipiul Roman, eveniment care își propune 

să reunească factorii decizionali ai economiei regionale si internaționale  în 
vederea consolidării acesteia prin colaborări în conducerea economiei spre 

prosperitate și schimbări pozitive. 
 
 II. Obiective : 
 
 Urmărirea evoluţiei economice şi a rolului cheie pe care îl joacă economia 

romaşcană în afacerile internaţionale; 

mailto:%20office@eurobilateralchambers.eu
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Modalitatea de promovare investiţională de către autoritatile publice locale şi 

obiectivele de dezvoltare ale fiecărui U.A.T; 
 Identificarea rolului pe care îl joacă diferiţi actori, orase, regiuni si alte 

organisme, în dezvoltarea turismului local şi regional;   
 

III. Obligaţiile părţilor: 
 
 Federaţia Europeană a Camerelor de Comerţ Bilaterale: 
 

- asigură implementarea proiectului “Crestere economica si stabilitate 

financiara”” 21 Aprilie 2021, Roman  prin intermediul echipei de 

management, formată din 6 specialiști, pentru care asigură finantarea 

salariile, diurna, spaţiul de lucru, logistica și echipamentele necesare 

desfășurării activităţii; 
- asigură transportul internațional al invitaţilor speciali, diplomatilor;  
- asigură serviciul de pază şi protecţie suplimentare a oaspeților;  
- asigură transportul oaspeţilor de la Bucureşti  până in municipiul Roman 

şi 
           transportul local pe perioada de desfăşurare a evenimentului; 

- asigură promovarea evenimentului (mape de prezentare, materiale 

promoţionale şi de vizibilitate (pliante, pixuri, etc), publicitate online şi în 

presa scrisă, bannere, steaguri, invitaţii, servicii foto – video, etc.);  
- asigură şi alte acţiuni, care nu au putut fi prevăzute, dar fără de care 

proiectul nu poate fi implementat.  
 

 Primăria Municipiului Roman prin Consiliul Local:  
 

- răspunde de organizarea unor intâlniri între oamenii de afaceri din 
municipiul Roman - zona metropolitană Roman interesaţi de cooperări cu 

potenţiali investitori, participanţi la eveniment;  
- organizează activităţi menite să promoveze în rândul oaspeţilor potenţialul 

cultural, turistic şi economic al Municipiului Roman;  
- asigură cheltuielile privind  masa şi cazarea tuturor invitaților la 

eveniment, în total 15 diplomati si personal consular, pentru o noapte; 
- asigură cheltuielile  masa pentru invitații la dineul oficial precum si 

cheltuielile pentru asigarea apei, cafea, sucuri și alte tratații in timpul 

defasurării simpozionului. 
 
 Durata acordului: 
 
 Acordul este valabil de la data semnării și până la îndeplinirea 
corespunzătoare a tuturor obligațiilor de către ambele părți, dar nu mai târziu de 

30.04.2021. 
 
 IV. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
 
 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile 
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prezentului acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre 
soluționare instanțelor de drept comun competente. 
 

V. FORŢA MAJORĂ 
  

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în conformitate cu 
prevederile legale. 
 
 VI. CLAUZE FINALE  
 
11.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și 

opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către 

ambii asociați. 
11.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare membru asociat. 
 
Federația Europeană a Camerelor de         Primăria Municipiului   Roman                                                 
              Comerț Bilaterale      
                                                                                                                
              Președinte,                                                               Primar, 
 Marian Ovidiu STĂNICĂ                                        Leonard ACHIRILOAEI 
 
                  
 
                          Secretar general al municipiului, 
                        Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
                      Director Economic,                                                                   
                                                                              Ciprian Dorin ALEXANDRU 
 
 
 
 
         Director Executiv D.J.A.P., 
                          Camelia RUSU 
 
 
                                                                             
                                                                                      Șef SOECCÎMMIT, 
                                                                                      Mihai BÎRJOVANU 



 

                       

   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. 28191 din 12.04.2021 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

  
Prin adresa nr. 02/12.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 28179/12.04.2021, FEDERAȚIA EUROPEANĂ A 
CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE, cu sediul Saas Fee, str. Obere 
Dorfstrasse, nr. 62, cantonul Valals (Wallis), Elveția, tel.: +41767092865, e-
mail: office@eurobilateralchambers.eu, reprezentat prin domnul Marian Ovidiu 
Stănică, în calitate de președinte, solicită încheierea unui Acord de Asociere cu 
Municipiul Roman în  vederea realizării evenimentului de interes public local și 

zonal: Simpozionul Economic Internațional – “Creștere economică și 
stabilitate financiară””, în Municipiul Roman,  în data de  21 Aprilie 2021. 
            Acest eveniment își propune să reunească factorii decizionali ai 

economiei regionale si internaționale  în vederea deschiderii unor perspective de 
colaborare în domeniul economic care să ducă la schimbări pozitive și 

prosperitate în municipiul Roman și zona metropolitană.  
           Scopul asocierii constă în urmărirea evoluţiei economice şi a rolului cheie 
pe care îl joacă economia romaşcană în afacerile internaţionale; modalitatea de 
promovare investiţională de către autoritatile publice locale şi obiectivele de 

dezvoltare a municipiului Roman, precum și identificarea rolului pe care îl joacă 

diferiţi actori, orase, regiuni si alte organisme, în dezvoltarea economiei locale şi 

regionale.  
          Totodată se urmărește creșterea vizibilității municipiul Roman la nivel 

național și internațional, respectiv a dezvoltării economice la nivel local și 

regional. 
 Ținând cont de faptul că Municipiul Roman are tradiție în organizarea de 

evenimente de acest gen și având în vedere că la acest simpozion vor fi invitați 
să participe ambasadori și reprezentanți din țari precum Olanda, Federația Rusă, 

Palestina, Belarus, Maroc și Japonia, ne propunem să realizăm prin această 



 
vizită oficială: legarea de parteneriate strategice cu alte țări, precum și atragerea 
de fonduri internaționale, crearea unei strategii de dezvoltare economică zonală 

dar și facilitarea unor contracte de business.  
             În acest sens,  propun domnilor consilieri declararea simpozionului ca 
fiind eveniment de interes public local și zonal și încheierea unui Acord de 
asociere între Municipiul Roman și FEDERAȚIA EUROPEANĂ A 

CAMERELOR DE COMERȚ BILATERALE, conform anexei (inclusiv 
Anexa 1) care face parte integrantă din hotărâre,  precum și alocarea din bugetul 
local a sumei maxime de 8.500 lei pentru desfășurarea în bune condiții a acestui 
eveniment. 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către 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, 
Leonard ACHIRILOAEI 

 
 



 

                       

   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 Economică / Serviciul organizare evenimente, cultură, culte, 

învățământ mass media și I.T. 
Nr. 28508 din 13.04.2021 
 

 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
Examinând  referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman, Leonard Achiriloaei şi proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea încheierii unui Acord de asociere între  MUNICIPIUL ROMAN cu 
FEDERAȚIA EUROPEANĂ A CAMERELOR DE COMERȚ 

BILATERALE, în vederea realizării Simpozionului Economic Internațional 
,, Creștere economică și stabilitate financiară” în data de 21 aprilie 2021, la 
Roman, precum și alocarea din bugetul local a sumei maxime de 8500 lei pentru 
desfășurarea în bune condiții a evenimentului, se constată că acestea sunt în 

conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale 
alin. (7), lit. „e” și lit. „f”, ale alin. (9), lit. „a”,  ale art. 154, alin. (6) precum şi 
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 condițiile 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 
 


