
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___din 30.06.2021 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 43533 din 09.06.2021 iniţiat de dnul  
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 43741 din 10.06.2021 întocmit de Direcția Economică și 
Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.06.2021 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.06.2021 al 
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.06.2021 al Comisiei 
pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 
___ din __.06.2021 al Comisiei juridice,  

Văzând adresa nr. 9436/25.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 43055/08.06.2021 înaintată de Consiliul Județean Neamț; 

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

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a” și „d”, 
ale alin. (7), lit. „d” și „j”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 
155, alin. (7), ale art. 139, ale 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 Acordul de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, 
U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. 
Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru 
realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă 
a expoziției foto-documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui 
panotaj stradal cu structură demontabilă”, care este 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 dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul Roman, 
Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R. 
Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru realizarea proiectului de 
interes public local și regional „amplasarea permanentă a expoziției foto-
documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui panotaj stradal cu 
structură demontabilă”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele 
necesare pentru finanțarea proiectului, conform obligațiilor prevăzute la Capitolul 
IV, alin. 4.2, din Acordul de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. 
Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. 
Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru 
realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă 
a expoziției foto-documentare Viorica Agarici  în Gara Roman, sub forma unui 
panotaj stradal cu structură demontabilă”, așa cum a fost aprobat prin prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 4. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 
Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 5. 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,         
  George-Alexandru BĂLAN              Gheorghe CARNARIU 
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Anexa la H.C.J. nr. ____ din __.__.2021      Anexa la H.C.L. nr. ___ din 30.06.2021 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

1. U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în strada 
Alexandru cel Bun, nr. 27, Piatra Neamț, județul Neamț, cod de înregistrare fiscală 
2612839, reprezentat prin domnul Ionel ARSENE – președinte,  

2. U.A.T. Municipiul Roman, prin Primăria Roman, cu sediul în Piața Roman-
Vodă nr.1, Roman, județ Neamț, reprezentant prin domnul Leonard 
ACHIRILOAEI – primar; 

3. Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R 
Iași, cu sediul în Str. Piața Gării nr. 1, Iași, județ Iași, reprezentată prin domnul 
Radu PIPA – director; 

și 

4. Complexul Muzeal Național Neamț, cu sediul în Bulevardul Mihai Eminescu 
nr. 10, Piatra Neamț, județ Neamț, reprezentat prin domnul Dr. Dorin-Ciprian 
NICOLA - Manager-Director General, convin încheierea prezentului 

 

ACORD DE ASOCIERE 

Context: 

 

Scopul prezentului Acord de asociere este de a pune în valoare și a 
comemora, prin intermediul unei expoziții foto-documentare, exemplul de 
umanitate al Vioricăi Agarici - președinta filialei din Roman a Societății Naționale 
a Crucii Roșii, personalitate reprezentativă pentru municipiul Roman și județul 
Neamț, căreia Statul Israel și Institutul „Yad Vashem“ din Ierusalim i-au acordat, 
post mortem, în anul 1983, diploma și titlul de „Drept între popoare“, fiind 
recunoscută ca „eroina din gara Roman“ și care a fost distinsă în anul 2011, cu 
titlul de Cetățean de Onoare al Romanului. 

În timpul celui de-al doilea război mondial, în dimineața zilei de 3 iulie 
1941, Viorica Agarici a acționat cu profundă responsabilitate și a avut curajul să 
deschidă vagoanele «trenului morții» ajuns în gara din Roman, pentru a oferi 
ajutor sutelor de cetățeni români de origine evreiască, aduși din Iași și care erau 
deportați spre lagărul de la Călărași. Celor în viață, ea le-a dat alimente, apă și 
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medicamente, a fost de față și a coordonat spălarea și dezinfecția vagoanelor, 
astfel că prin gestul său de omenie fără margini, peste 800 de evrei au supraviețuit. 

La trecerea prin gara Roman a «trenului morții», care transporta în condiții 
îngrozitoare, sute de oameni de origine evreiască, Viorica Agarici, dând dovadă 
de o autoritate și dârzenie care au impresionat pe toți cei prezenți, a făcut ceea ce 
trebuia să facă un adevărat reprezentant al Crucii Roșii în astfel de situații, salvând 
de la moarte multe persoane nevinovate, în ciuda opoziției autorităților de atunci. 
Ulterior, alte filiale ale Crucii Roșii din România, de pe traseul trenului spre 
Călărași i-au urmat exemplul, prinzând curaj să ofere tot sprijinul sărmanilor 
deportați.  

 
 
 
Panotajul expoziției foto-documentare de comemorare a eroinei Viorica 

Agarici este realizat de către Consiliul Județean Neamț și a fost prezentat cu 
ocazia vernisajului din 06.02.2019 de la Palatul Parlamentului, apoi în data de 
13.03.2019 la Palatul Victoria, cu ocazia evenimentului „Viitorul memoriei: 

Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului în România“ organizat 
de Guvernul României, sub egida Președinției rotative a Consiliului Uniunii 
Europene exercitată de România, precum şi în Municipiul Roman, în 3 iulie 2019, 
pe esplanada din fața sediului primăriei.  

Unul dintre argumentele alegerii Gării Roman (construită în anul 1869, 
înscrisă în lista monumentelor istorice din județul Neamț cu nr. NT-II-m-B-
10690) ca locație de prezentare a expoziției este și acela că în anul 2005, pe 
peronul acesteia a fost amplasat bustul Vioricăi Agarici, realizat de sculptorul 
nemțean Florin-Mircea Zaharescu.  

 
 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
 

2.1 Obiectul prezentului Acord de asociere îl constituie amplasarea permanentă a 
expoziției foto-documentare „Viorica Agarici” în Gara Roman, sub forma unui 
panotaj stradal cu structură demontabilă. 

2.2 În varianta montată complet, panotajul expozițional are o suprafață de 37,4 
mp, sub formă a două vagoane de tren reconstruite estetic, pe un nivel, respectiv 
două incinte 4,55x4 m închise, unite printr-un modul de 0,9x1 m. În formă 
demontată, acesta se compune din 102 elemente constructive, constând în linii 
mari din următoarele: module pardoseală, module perete vagon, module aferente 
ușilor de intrare, module aferente holului, arcade capete vagon, tavan hol, uși 
metalice duble, tampoane de tren, monitor TV, sistem audio, casete luminoase cu 
printuri și înscrisuri, pancarte cu înscrisuri, precum și alte diverse elemente de 
fixare și îmbinare , capace, cabluri etc.  

Panotajul expozițional foto-documentar „Viorica Agarici” se află în prezent în 
custodia Municipiului Roman, fiind depozitat în variantă demontată, în spațiul 
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pus la dispoziție în Str. Ștefan cel Mare nr. 246, urmând ca, după semnarea 
Acordului de asociere, să fie transportat, montat și amplasat în Gara Roman. 

2.3 Prin semnarea prezentului acord de asociere, părţile îşi manifestă susținerea 
cu privire la obiectivele şi măsurile propuse pentru amplasarea permanentă a 
expoziției foto-documentare „Viorica Agarici” în Gara Roman. 

 
 

III. DURATA ACORDULUI 

 

3.1 Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile 
și produce efecte pe toată durata existenței panotajului expoziției foto-
documentare „Viorica Agarici”.  

3.2 Realizarea pavilionului acoperit în locația din Gara Roman și amplasarea 
panotajului expozițional „Viorica Agarici” în incinta acestuia se vor finaliza până 
la data de 31 decembrie 2022. 

 
 

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 
 
 

4.1. Obligațiile Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț sunt: 

a. Să pună la dispoziție panotajul expozițional aflat în patrimoniul acestuia, pentru 
a fi amplasat în Gara Roman; după amplasarea panotajului expozițional în Gara 
Roman, acesta va rămâne în proprietatea U.A.T. Județul Neamț;  

b. Să realizeze din surse proprii, prin contractarea serviciilor cu agenți economici, 
montajul panotajului expozițional, în locația pusă la dispoziție în Gara Roman; 

c. Să promoveze expoziția prin resurse proprii (pagini web proprii, pagini proprii 
în rețele de socializare, materiale de informare și promovare tipărite sau digitale, 
organizarea de evenimente împreună cu partenerii din prezentul acord, etc.), în 
scopul integrării obiectivului în circuite turistic-culturale; 

d. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.2. Obligațiile U.A.T. Municipiul Roman sunt: 

a. Să pună la dispoziție un spațiu de depozitare adecvat și să păstreze în continuare 
în custodie panotajul, până la amplasarea acestuia în locația din Gara Roman; 

b. Să asigure proiectarea, obținerea avizelor, acordurilor, autorizațiilor și 
construirea/realizarea unui pavilion acoperit în locația din Gara Roman, în incinta 
căruia să fie amplasat panotajul expozițional; 
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c. Să întocmească și să avizeze documentația tehnică necesară obținerii 
autorizațiilor de funcționare, în colaborare cu ceilalți parteneri; 

d. Să asigure transportul panotajului expozițional de la locul de depozitare din 
locația din Roman, Str. Ștefan cel Mare nr. 246, unde Municipiul Roman a pus la 
dispoziție până la data de 06.07.2021, spațiul de depozitare, și până la locația de 
amplasare din Gara Roman; 

e. Să asigure paza expoziției, prin poliția locală, alături de poliția TF și/sau 
personalul stației 
C.F.R. Roman; 
 
f. Să suporte cheltuielile cu reparațiile, în situația deteriorării panotajului 
expozițional pus la dispoziție de către U.A.T. Județul Neamț; 
 
g. Să promoveze expoziția prin resurse proprii (pagini web proprii, pagini proprii 
în rețele de socializare, materiale de informare și promovare tipărite sau digitale, 
organizarea de evenimente împreună cu partenerii din prezentul acord, etc.), în 
scopul integrării obiectivului în circuite turistic-culturale; 

h. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

 

4.3. Obligațiile Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A. - Sucursala 
Regională C.F.R Iași sunt: 

a. Să pună la dispoziție un amplasament adecvat în Gara Roman, în vederea 
amplasării în interiorul acestuia a panotajului expozițional; 

b. Să asigure paza expoziției, atât prin personalul stației C.F.R. Roman, cât și prin 
monitorizare video; 

c. Să întocmească documentația tehnică ce îi revine, în vederea obținerii 
autorizațiilor de funcționare panotajului expozițional; 

d. Să efectueze branșamentul obiectivului la rețeaua de electricitate și să suporte 
costurile cu energia electrică necesară; 

e. Să asigure prezența unui angajat calificat și capabil, care să realizeze ghidajul 
și să prezinte vizitatorilor expoziția și informațiile care provin de la Complexul 
Muzeal Național Neamț; 

f. Să promoveze expoziția prin resurse proprii, în scopul integrării obiectivului în 
circuite turistic-culturale; 

g. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

 

4.4. Obligațiile Complexului Muzeal Național Neamț sunt: 
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a. Să realizeze demersurile necesare pentru înființarea și/sau acreditarea 
muzeului/colecției, conform legislației în vigoare, dacă sunt întrunite criteriile de 
înființare și/sau acreditare; 

b. Să asigure consultanța muzeală de specialitate astfel încât publicul vizitator să 
beneficieze de o bună informare, pe baza datelor ce rezultă din realitatea istorică; 

c. Să întocmească ghidul muzeal pe baza cercetării istorice și pe baza traseului de 
circuit a proiectului Viorica Agarici; 

d. Să promoveze expoziția prin resurse proprii (pagini web proprii, pagini proprii 
în rețele de socializare, materiale de informare și promovare tipărite sau digitale, 
organizarea de evenimente împreună cu partenerii din prezentul acord, etc.), în 
scopul integrării obiectivului în circuite turistic-culturale; 

e. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

 

  V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

 

5.1. Prezentul Acord de parteneriat servește interesului comun al părților care se 
obligă să-l execute întocmai și întru totul, cu bună credință. 

5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 
acestui acord. 

5.3. Fiecare parte își asumă întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile 
fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse 
părților, pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.  

5.4. Partenerii își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa 
lor terților, organismelor care participă la derularea acordului, cât și 
contractanților, pe tot parcursul derulării acordului. 

5.5. Partenerii răspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea 
tuturor documentelor, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 
 
5.6. Fiecare partener este direct și pe deplin răspunzător de obținerea prealabilă a 
tuturor avizelor și autorizațiilor necesare amplasării expoziției în Gara Roman și 
funcționării acesteia, pe raza de competență care îi revine, precum și de modul de 
desfășurare a activităților asumate ca obligații prin prezentul acord. 
 

 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
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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 toți 
asociații. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 4 (patru) exemplare, câte unul 
pentru fiecare membru asociat. 

 

JUDEȚUL NEAMȚ 

 

CONSILIUL 
JUDEŢEAN 

NEAMŢ 

 
 

  Semnătura  
Lo 
2021  

COMPANIA 
NAȚIONALĂ DE 

CĂI FERATE 
C.F.R. S.A. - 

SUCURSALA 
REGIONALĂ C.F.R 

IAȘI  

DIRECTOR 
 
 

Radu PIPA 

Semnătura  
Locul 
semnării______________ 
Data:____.____.2021 
Nr.înreg.:______/___.___.2021  

 

 

MUNICIPIUL 
ROMAN  

PRIMAR 
 

Leonard 
ACHIRILOAEI 

Semnătura  
Locul  
2021  

 

COMPLEXUL 
MUZEAL 

NAȚIONAL 
NEAMȚ 

MANAGER-
DIRECTOR 
GENERAL 

Dorin-Ciprian 
NICOLA 

Semătura  
Locul 
semnării______________ 
Data:____.____.2021 
Nr.înreg.:______/___.___.20 

 



 

                  

   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. 43533 din 09.06.2021   

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
 Prin adresa nr. 9436/25.05.2021, înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 43049 din 08.06.2021, înaintată de Consiliul Județean Neamț, 
se propune Municipiului Roman încheierea unui parteneriat în vederea 
amplasării permanente a expoziției Viorica Agarici în Gara din municipiul 
Roman. 
 Panotajul expoziției foto-documentare de comemorare a eroinei Viorica 
Agarici, președinta filialei din Roman a Societății Naționale a Crucii Roșii a fost 
realizat de către Consiliul Județean Neamț și a fost prezentat cu ocazia 
vernisajului din data de 06.02.2019 de la Palatul Parlamentului, apoi în data de 
13.03.2019 la Palatul Victoria, cu ocazia evenimentului ,,Viitorul memoriei: 

Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului în România”,  
organizată de Guvernul României, sub egida Președinției rotative a Consiliului 
Uniunii Europene exercitată de România, precum și în municipiul Roman, în 
data 3 iulie 2019, pe esplanada din fața sediului primăriei. Acest ultim 
eveniment a marcat împlinirea a 78 de ani de la întâmplările petrecute în Gara 
Roman, când eroina Viorica Agarici a salvat de la moarte sute de cetățeni 
români de origine evreiască, deschizând vagoanele «trenului morții» și oferindu-
le ajutor umanitar, precum și împlinirea a 143 de ani de la înființarea Societății 
de Cruce Roșie din România. 

Având în vedere că realizarea acestui parteneriat reprezintă un important 
demers pentru promovarea imaginii Neamțului și a municipiului Roman, prin 
punerea în valoare a exemplului de umanitate al Cetățeanului de Onoare al 
Municipiului Roman, Viorica Agarici, personalitate reprezentativă pentru 
municipiul  Roman și pentru județul Neamț, căreia Statul Israel și Institutul 
„Yad Vashem” din lerusalim i-au acordat, post mortem, în anul 1983, diploma și 
titlul de ,,Drepți între popoare", recunoscută ca o adevărată ,,eroină în două țări 
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și punte între două religii”, propun domnilor consilieri aprobarea încheierii 
Acordului de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul 
Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala 

Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru 
realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă 
a expoziției foto-documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui 
panotaj stradal cu structură demontabilă”, care este parte integrantă din hotărâre, 
precum și alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru finanțarea 
proiectului mai sus menționat, conform obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, 
alin. 4.2, din Acordul de asociere. 

 

 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, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

                   

   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. 43741 din 10.06.2021 
 
 

 

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 și proiectul de hotărâre prin care se propune 

aprobarea încheierii Acordului de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, 
U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. 
Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, 
pentru realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea 

permanentă a expoziției foto-documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub 

forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă”, precum și alocarea din 

bugetul local a sumelor necesare pentru finanțarea proiectului, conform 

obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, alin. 4.2, din Acordul de asociere dintre 

U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de 
Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul 
Muzeal Național Neamț, pentru realizarea proiectului de interes public local și 

regional „amplasarea permanentă a expoziției foto-documentare Viorica Agarici 

în Gara Roman, sub forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă”, se 

constată că acestea respectă prevederile art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), 

lit. „a” și „d”, ale alin. (7), lit. „d” și „j”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. 

(6), ale art. 155 alin. (7), 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 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 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. 
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