
 

 

 

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. 43335 din 08.06.2021 iniţiat de către dnul 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 43425 din 09.06.2021întocmit de către 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,  

Examinând adresa nr. 8582/08.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 43049/08.06.2021, 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”, 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamţ, Comuna 
Gherăești, Comuna Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna 
Horia, Comuna Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, Comuna 
Bahna, pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul 
Neamț, proiect de interes public local și regional, împreună cu Anexa nr. 1, Anexele 



 

 

 

nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la 
Acordul de Asociere, care sunt 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 Județul Neamţ, Comuna Gherăești, Comuna 
Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna Horia, Comuna 
Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, Comuna Bahna, împreună cu 
Anexa nr. 1, Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 
2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, așa cum a fost aprobat prin prezenta 
hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.000 lei 
pentru achiziționarea materialelor necesare marcajului și realizarea marcării traseului 
de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț pe raza municipiului Roman, 
conform obligațiilor prevăzute în Acordul de asociere și Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 
2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de 
Asociere, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 
aprobată. 

 
Art. 5. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 

Art. 6. 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. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, strada 

Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, reprezentat prin domnul Ionel ARSENE – președinte, 

2. Comuna Gherăești, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Gherăești, comuna 

Gherăești, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Pavel BEREȘOAE - primar, 

3. Comuna Săbăoani, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Săbăoani, comuna 

Săbăoani, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Florin VÎRGĂ - primar, 

4. Comuna Cordun, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Cordun, comuna Cordun, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Adrian CIOBANU - primar, 

5. Municipiul Roman, prin Consiliul Local, cu sediul în municipiul Roman, judeţul Neamţ, 

reprezentat prin domnul Leonard ACHIRILOAEI  - primar, 

6. Comuna Horia, prin Consiliul Local, ce sediul în localitatea Horia, comuna Horia, județul 

Neamț, reprezentat prin domnul Ioan-Cristian BACIU – primar, 

7. Comuna Trifești, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Trifești, comuna Trifești, judeţul 

Neamţ, reprezentat prin domnul Dan-Marian LUPU – primar, 

8. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Secuieni, comuna Secuieni, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Vasile IVANCEA – primar, 

9. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Moldoveni, comuna 

Moldoveni, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Ioan – Marcel BÎRJOVEANU – primar și 

10. Comuna Bahna, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Bahna, comuna Bahna, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Gheorghe PĂTRAȘCU – primar.  
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Context: 

Camino de Santiago reprezintă un drum milenar care atrage pelerini din toată Europa, 

ajungând în 2018 la peste 320.000 de pelerini, din 160 de țări și având ca punct terminus localitatea 

Santiago de Compostela, capitala regiunii Galicia, din nord-vestul Spaniei, în a cărei catedrală se află 

rămășițele pământești ale apostolului Iacob, alături de fratele său Ioan evanghelistul și de Petru, 

primul episcop al Romei. Din 1987, Camino de Santiago a căpătat statutul de Itinerar Cultural 

European, fiind o rețea de drumuri ce împânzește întreg continentul, localitățile de pe traseu având 

posibilitatea de a accesa inclusiv fonduri europene, în vederea îmbunătățirii infrastructurii destinate 

pelerinajului. 

În partea de est a continentului, drumul de pelerinaj propus va porni de la Iași, extremitatea 

răsăriteană a traseului, circuitul urmând să străbată județete Iași, Neamț și Bacău, trecând apoi munții 

în Transilvania, prin județul Covasna. Localitățile din județul Neamț ce vor fi străbătute de circuitul 

propus sunt următoarele: Gherăești, Săbăoani, Simionești, Cordun, Roman, Cotu Vameș, Horia, 

Trifești, Giulești, Butnărești, Secuieni, Moldoveni, Hociungi, Broșteni, Bahna, Bahnișoara și Izvoare. 

Prin crearea acestui traseu de pelerinaj, se va demara realizarea sectorul românesc al Camino de 

Santiago, intitulat Camino de România, acțiune cu un profund impact în plan social și cultural, 

contribuind astfel și la dezvoltarea localităților aflate pe acest traseu.  

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul acordului de asociere îl constituie marcarea traseului de pelerinaj Camino de 

România care va străbate județul Neamț prin partea de est, făcând legătura între județul Iași și județul 

Bacău, pornind în partea de nord din localitatea Gherăești, comuna Gherăești și coborând în sud, 

până în localitatea Izvoare, comuna Bahna. Traseul se încrie în rețeaua mai largă propusă de 

Asociația Prietenilor Camino de Santiago, de peste 1000 km, a Camino-ului de România, care 

pornește de la Iași, străbate județele Iași, Neamț și Bacău și trece munții în Transilvania prin județul 

Covasna. 

Traseul de pelerinaj Camino de România propus a se realiza pe raza județului Neamț este 

următorul: 

Limita județului Neamț cu județul Iași (localitatea IUGANI) - DC 52 – GHERĂEȘTI – DC 52 – 

SĂBĂOANI (DJ 207B) – DJ 207B  – SIMIONEȘTI – DJ 207B – CORDUN – DJ 207 B- ROMAN – E 

85 – COTU VAMEȘ – DJ 207C - HORIA – DJ 157 – TRIFEȘTI - DJ 157 – GIULEȘTI – DC 87 – 

BUTNĂREȘTI – DC 87 – SECUIENI – DJ 158 – MOLDOVENI – DJ 158 – HOCIUNGI – DJ 159B – 

BROȘTENI – DJ 159B – BAHNA – DJ 159B – BĂHNIȘOARA – DJ 159B- IZVOARE – DJ 159 – limita 

județului Neamț cu județul Bacău (localitatea RACOVA). 

Prin semnarea prezentului acord de asociere, părţile îşi manifestă susținerea cu privire la 

obiectivele şi măsurile propuse pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul 

Neamț, care conţine următoarele activităţi:  
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 marcarea și întreținerea traseului; 

 promovarea traseului,  

Descrierea traseului de pelerinaj Camino de România de pe raza judeţului Neamţ și 

obiectivele culturale de pe traseu sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul acord de asociere.  

Marcarea traseului pe raza judeţului Neamţ se va realiza utilizând simbolurile şi tipurile de 

marcaje precizate în Manualul de identitate vizuală valabil pentru întregul traseu de pelerinaj 

european și anexele nr.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6 ale acordului de asociere. Activitatea de 

marcare cuprinde atât aplicarea indicatoarelor de semnalizare a traseului, cât şi a celor de informare 

a pelerinilor privind caracteristicile traseului (lungime, accesibilitate, etc) precum și obiectivele ce pot fi 

vizitate în localitățile de pe traseu.  

Marcarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț se va realiza pe 

partea stângă a arterelor de circulație, în direcția de mers a pelerinilor, respectiv dinspre 

județul Iași spre județul Bacău. Marcarea pe partea dreaptă se va realiza numai în cazuri 

excepționale, când nu există posibilitatea de înscriere pe partea stângă.   

Pentru o marcare uniformă a traseului de pe raza județului Neamț este necesar ca toți 

partenerii să respecte dimensiunile indicatoarelor/marcajelor și să le confecționeze din același tip de 

material. 

Materialele necesare marcajului și activitatea propriu-zisă de marcare a traseului se vor 

achiziţiona și realiza de către autoritățile publice locale ale căror teritorii vor fi străbătute de traseu.  

În scopul realizării marcajului traseului de pelerinaj de pe teritoriul pe care îl administrează, 

fiecare asociat semnatar se poate asocia cu alte entităţi interesate în realizarea proiectului. 

Întreținerea traseului de pelerinaj va fi asigurată de autoritățile publice care administrează 

teritoriile străbătute de traseu și se va realiza ori de câte ori este nevoie. 

Promovarea traseului se va realiza prin intermediul fotografiilor și materialelor video - clipuri, 

filme de scurt metraj, precum și realizarea de materiale tipărite – hărţi, reviste, broşuri, ghiduri, 

pliante, flyere, diplome, afişe și alte tipuri de materiale plastifiate/laminate care să poată fi postate în 

diverse locații sau distribuite celor interesaţi direct de pe traseu, prin punctele/centrele de informare 

turistică şi la diferite evenimente, cât şi în mediul online: site-uri, pagini de facebook, aplicaţii mobile, 

etc. 

Promovarea traseului de pelerinaj este o activitate permanentă, care se va desfășura pe 

toată durata de existență a traseului și va fi desfășurată de toți asociații semnatari ai prezentului 

acord, prin mijloacele de promovare pe care le dețin și/sau cu altele nou create în acest scop. 

 

III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și produce efecte 

pe durata existenței traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț.  
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Marcarea traseului și realizarea primului set de materiale de promovare se vor finaliza până la 

data de 30 septembrie 2021. 

 

 

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

Prin semnarea prezentului Acord de asociere, părțile îți exprimă acordul cu privire la 

obiectivele și măsurile propuse pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul 

Neamț.  

Părțile vor sprijini înființarea, marcarea și întreținerea traseului, vor promova și vor contribui la 

sustenablitatea pe termen lung a acestuia, conform prevederilor prezentului acord. 

4.1 Obligațiile Județului Neamț, prin Consiliul Județean  

a. Să sprijine dezvoltarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț. 

b. Să realizeze din surse proprii, prin contractarea serviciilor cu agenți economici, acțiunile de 

realizare a materialelor de promovare, respectiv: realizarea de fotografii și materiale video - 

clipuri, filme de scurt metraj, precum și realizarea de materiale tipărite – hărţi, reviste, broşuri, 

ghiduri, pliante, flyere, afişe și alte tipuri de materiale plastifiate/laminate, precum și orice alte 

materiale care se dovedesc a fi necesare pentru promovarea traseului de pelerinaj. 

c. Să sprijine prin propria activitate și contribuție distribuirea materialelor de promovare a 

traseului de pelerinaj în locaţiile ce vor fi stabilite pe traseu, prin punctele/centrele de 

informare turistică, prin intermediul partenerilor din prezentul acord, cât şi în mediul online: 

site-uri, pagini de facebook, aplicaţii mobile, etc.  

d. Să inițieze și să finanțeze acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de 

pelerinaj, promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.2 Obligațiile Comunei Gherăești, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț pe teritoriul 

comunei Gherăești. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.3 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea  traseului.  

c. Să întrețină traseul de pelerinaj marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.3 Obligațiile Comunei Săbăoani, prin Consiliul local 
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a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Săbăoani. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.4 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea  traseului.  

c. Să întrețină traseul de pelerinaj marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.4 Obligațiile Comunei Cordun, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Cordun. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.5 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.5 Obligațiile Municipiului Roman, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul municipiului Roman. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.6 la acord, 

pentru segmentul de pe raza municipiului pe care îl administrează și să realizeze marcarea 

traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.6 Obligațiile Comunei Horia, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Horia. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.7 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului. 

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 
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e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.7 Obligațiile Comunei Trifești, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Trifești. 

b. Să achiziționeze/realizeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.8 

la acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

cu forțe proprii și/sau voluntari.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.8 Obligațiile Comunei Secuieni, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Secuieni. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.9 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.9 Obligațiile Comunei Moldoveni, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Moldoveni. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.10 la 

acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

4.10 Obligațiile Comunei Bahna, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Bahna. 
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b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.11 la 

acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

traseului.   

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

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

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Prezentul înscris 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 unul 

altuia sau terților care participă la implementarea acordului, pe tot parcursul derulării acordului sau ca 

o consecință a 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 marcării traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț 

pe raza teritoriului pe care îl administrează, precum și a modului de desfășurare a activităților 

asumate ca obligații prin prezentul acord. 

 

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 toți asociații. 
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7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 10 (zece) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

         JUDEȚUL NEAMȚ,                                                 

 

COMUNA GHERĂEȘTI, 

 

COMUNA SĂBĂOANI,  

 

COMUNA CORDUN, 

 

MUNICIPIUL ROMAN, 

 

COMUNA HORIA, 

 

COMUNA TRIFEȘTI, 

 

COMUNA SECUIENI, 

 

COMUNA MOLDOVENI, 

 

COMUNA BAHNA 

 

                         Ionel ARSENE                                                                     Dragoş CHITIC 

                                        
                        



Anexa nr.1 la Acordul de asociere nr.

DESCRIEREA TRASEULUI DE PELERINAJ CAMINO DE ROMANIA. JUDETUL NEAMT

Traseul de pelerinaj Camino de RomAnia - Judetul Neamt

tuGANt - jud. tagi - Dc 52 - cHERAEgTt - DC 52 - SAeAOeNt (DJ 2078)- DJ 2078

stMroNE$Tt - DJ 2O7B - GORDUN -DJ 207 B- ROMAN - COTU VAME$ - E85 - HORIA - DN15D

- DJ 1 57 - TRTFE$TI - DJ 1 57 - clULEgTr - DG 87 - BUTNAnegl - DC 87 - SECUIENI - DJ 1 58

- MOLDOVENT - DJ158 - HOCTUNGT - DJ159B -BRO$TENT - DJ 1598 - BAHNA - DJ 1598 -
BAHN!$OARA - DJ159B- IZVOARE - DJ 159 - RACOVA-iud. Bacdu

Descrierea traseului

Traseul de pelerinaj Camino de Romdnia de pe teritoriul Judelului Neam! pornegte de la limita cu

judelul lagi - localitatea lugani, respectiv din satul Gheriegti pe care il traverseazdpe aftera principald

de circulatie - drumul comunal DC 52 qi pe care continui pOnE in satul Sibioani. Aici traseul se

desfdgoard pe strada C6mpului gi apoi pe strada Orizontului (DJ 2078) pdn6 la iegirea din localitate.

in continuare, traseul traverseazi satele Simionegti qi Cordun de pe raza comunei Cordun, urmdrind

drumul judefean DJ 2078 pAni la intrarea in municipiul Roman.

Pe teritoriul municipului Roman traseul se desf5goari in lungul arterelor de circulalie: Bulevardul

Nicolae Bilcescu (de la interseclia cu drumuljudelean DJ 2078), str. $tefan cel Mare, str. Sm6rdan,

str. Cuza Vodi, Bulevardul Roman Mugat, Str. Alexandru cel Bun, str. Sucedava, str. Victor Hugo,

aleea dintre qtrand gicomplexulde agrement, str. Vasile Lupu, puntea suspendati peste r0ul Moldova.

Dupd puntea suspendatd de pe r6ul Moldova traseul continui in satul Cotu Vameg pe strdzile Vasile

Lupu gi gcolii, apoi pe drumuljudelean DJ207C, traverseazd drumul european E85 gi intri in satul

Horia. De aici continui pe str. Reconstrucliei gi apoi pe str. C6mpului, p6ni la iegirea din localitatea

Horia gi interseclia str. Cimpului cu drumuljudelean DJ 157. Mai departe, traseul coboard spre sud,

din



traverseazi calea ferati Ei strdbate satul Trifeqti pe drumul judelean DJ 157, pOni la interseclia

acestuia cu drumul comunal DC 87, in satul Giulegti (comuna Secuieni). Continui pe drumul comunal

DC 87, traverseazi satul Butndregti (comuna Secuieni), intrd in satul Secuieni, iar la interseclia

drumului comunal DC 87 cu drumul judelean DJ 158 pornegte spre satul Moldoveni, urmdnd firul

drumuljudelean DJ 158. Ajuns in satul Hociungi, traseul pirisegte drumuljudelean DJ 158 9i continuS

pe drumul judelean DJ 159B, in lungul cdruia traverseazi satele Broqteni, Bahna, Bihnigoara 9i

lzvoare (toate din comuna Bahna), p6ni la limita cu judelul Bac6u, prima localitate de pe teritoriul

judelului vecin fiind Racova.

Obiective culturate pe traseul de pelerinaj CAMTNO DE ROMANTA - JUDETUL NEAMT

Nr.

crt.
Localitate Obiective culturale

1. Gheriegti Biserica romano-catolicS,,Sfinta Familie"

Biserica romano-catolicd,,Trupul gi SAngele Domnului"

Biserica ortodoxS,,SfAnta Maria"

Situl arheologic de la Gheriiegti, punct,,La Biserici" - COD LMl.

NT-l-s-B-10504 (necropoli sec. XV - XVlll; agezare sec. ll - I a.

Chr.)

2. SdbSoani . Biserica romano-catolicd,,ReginaSf. Rozariu"

. Biserica romano-catolici,,SfAntul Mihail" cu Muzeul Diecezan

. Biserica romano-catolic6,,indlfarea Sfintei Cruci"

. Biserica romano-catolicd,,losif Muncitorul"

. Situl arheologic de la Sdbioani, punct,,La Bisericute" - COD LMl.

NT-l-s-B-10536 (ageziri din epoca bronzului, eneolitic cultura

Cucuteni, sec. ll - lll p. Chr, sec. Vl - Vll; ruinele bisericii catolice

sec. XIV - XVI)
. Situl arheologic de la SdbSoani, punct,,La lslaz"- COD LMl. NT-l-

s-B-10537 (aqeziridin sec. ll - lll p. Chr., sec. lV-Vll; necropoli

sec. lV - Vll)
. Situl arheologic de la SdbSoani, punct,,Turnul cu Apd" - COD LMl.

NT-l-s-B-10538 (agezare gi necropoli sec. ll - lll p. Chr')

3. Simionegti, Gordun a

a

Simionegti - Biserica ortodoxd,,Botezul Domnului"

Gordun - Biserica ortodoxd ,,Sf. Gheorghe"

4. Roman o AnsamblulArhiepiscopiei Romanului, Str. Alexandru cel Bun, nr.S

- sec. XVI - XlX, COD LMl. NT-ll-a-A-10652
. Muzeul de istorie Roman - Casa Fdlcoianu, Str. Cuza Vodd, nr.19,

1900 - COD LMl. NT-ll-m-B- 10659

. Muzeul de lstorie Roman - Casa Nevruzzi, Str. Cuza Vodd, nr.26,

sec XlX, COD LMl. NT-ll-m'B-10660



. Muzeul de Artd Roman - Casa Robu, str. Mihai Eminescu nr.3,

1 900, COD LMI' NT-ll-m-B-1 0663

. Biserica ortodoxi ,,Adormirea Maicii Domnului" - fosta biserici
armeneasc6, str. Veronica Micle, nr,13, 1609, COD LMI.NT-ll-m-

A-10666
o Biserica ortodoxi ,,Albi Domneascd", str. Veronica Micle, nr.22,

1611-1615, COD LMl" NT-ll-m-B-1 0667

. Ansamblul bisericii ortodoxe,,Adormirea Maicii Domnului" (Biserica

Precista Mare), str. $tefan Mugat, nr.22, sec. XVI-XIX, COD LMl.
NT-ll-m-B-10669

. Biserica ortodoxi,,Sf6ntul Gheorghe", str. Soldat Porojan, nr.8,

1847, COD LMl. NT-ll-m-B-10670
o Biblioteca Municipald - Casa loachim, str. Roman Mugat nr.'19,

1890, COD LMl. NT-ll-m-B-10694
o Biserica ortodoxd ,,lntrarea in bisericd", ,,Precista mica", str.

Sucedava, nr.143, 1791-1826, COD LMl. NT-ll-m-B-10678
. Casa Romas,cand (restaurant), str. $tefan cel Mare, nr.200, sec.

XlX, COD LMl" NT-ll-m-B-10681
r Biserica Romano-catolicS,,SfAnta Tereza", str. $tefan cel Mare

o Biserica romano-catolicS,,lsus Bunul Pdsto/', Bld. Roman Mugat,

nr.5
o Biserica romano-catolicS,,lnima neprihinirti a Mariei", str. Bogdan

Dragog, nr.99
o Biserica romano-catolicd ,,Fericitul leremia Valahul", str. Siretului,

nr.2
. Parcul Municipal Roman, str. $tefan cel Mare gi Muzeul de

$tiinlele Naturii
. Complexul sportiv gi de agrement Roman, str. Victor Hugo - str.

Vasile Lupu

5. Cotu Vameg, Horia Cotu Vameg
o Bisericaortodoxd,,SfAntulDimitrie"
o Biserica ortodoxd greacS,,Biserica Noui"

Horia
o Bisericaortodoxd,,PogorArea Sf6ntului Duh"
. Biserica Adventisti Horia

6. Trifesti . Biserica,,Sf. Nicolae" -Trifeqti, 1798, COD LMl. NT-ll-m-8-10721',
7. Giulegti,

Butndregti,
Secuieni

Giulegti
. Biserica otodoxd de lemn ,,Sfin[iiimpdrali Constantin gi Elena"

Butniregti
o Biserica otodoxi,,Sf6ntul Nicolae"

Secuieni
. Biserica otodoxd,,SfAnta Cuvioasa Parascheva", COD LMl. NT-ll

m-B-10702; sec. XVlll - XIX
. Situl arheologic de la Butniregti, punct,,La Chiuaru"- COD LMI'

NT-l-s-B-10490 (agezare qi necropolS sec. ll - lll p. Chr.)

8. Moldoveni-
Hociungi

Moldoveni
o Biserica ortodoxd,,Adormirea Maicii Domnului"



. Bisericaortodoxe,,SfAntul Nicolae"
o Situl arheologic de la Moldoveni, punct,,Dealul Gabira" - COD

LMl. NT-l-s-B-10518 (agezare din eneolitic, cultura Cucuteni,

necropold sec. ll - lV p. Chr.)
Hociungi

o Biserica ortodoxS,,Sfinfii Mihail gi Gavril"

9. Bahna -
Brogteni,
BAhnigoara,
lzvoare,

. Situl arheologic de la lzvoare, punct,,La Cenugdrie" - COD LMI

NT-l-s-B-1051 1 (asezdri din eneolitic, cultura Cucuteni Si sec. lV -

ll a. Chr.)
o Situl arheologic de Ia lzvoare, punct,,La Cioate" - COD LMI- NT-l-

s-B-10512 (agezare gi necropold sec. ll - lll p. Chr.)

LMI - codul atribuit sitului/edificiului in Lista Monumentelor lstorice
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Anexa nr.2la Acordul de asociere nr.

MARGAREA TRASELUT DE PELERINAJ CAMINO DE ROMANIA. JUDETUL NEAMT

Marcarea traseului Camino de Romdnia, pe raza judelului Neam!, se realizeazd conform

prevederilor Manualului de identitate vizuald valabil la nivelul intregii relele de pelerinaj din

Europa.

Tipuri de marcaje utilizate:

- lndicator de direclie - sdgeata galbend, montat pe impre.lmuiri, clidiri, etc, prezentatd in

anexa nr.2.1

- lndicator de direclie simplu - sdgeata galbend, prezentat in anexa nr.2.2.a

- lndicator de direclie simplu - sdgeata galbend, montat pe stdlp, prezentat in anexa

nr.2.2.b

- lndicator de direclie dublu - scoica gi sdgefd galbend, prezentat in anexa nr.2.3.a

- lndicatordedirectiedublu-scoica 9i sdgefd galbend, montatpestdlp,prezentatinanexa

nr.2.3.b

- lndicator traversare cale de comunica,tie (drum, cale ferat5, etc.) - pictogrami pelerin,

montat pe pe imprejmuiri, clidiri etc, dupi caz, ptezentat in anexa nr.2.4.a

- lndicator traversare cale de comunicalie, montat pe stdlp, (drum, cale ferati, etc.) -
pictogrami pelerin, prezentat in anexa nr.2.4.b

- Panou informativ general (vertical), in care se va prezenta traseul de pe raza jude{ului

Neam!, prezentat in anexa nr.2.5.a

- Panou informativ (vertical), montat pe stfllpi, in care se vor prezenta informalii despre

localititile traversate, prezentat in anexa nr.2.5.b

- Bornd prezentati in anexa nr.2.6

Amplasarea marcajelor

Marcarea traseului de pelerinaj CAMTNO DE ROMANTA - JUDETUL NEAMI se realizeazi pe

partea stdngi a arterelor de circulafie, [n direcfia de mers a pelerinilor, respectiv dinspre
judelul lagi spre judelul Bacdu.

din



- 1 panou informativ general (vertical), montat pe stAlpi, in care se va prezenta traseul de

pelerinaj Camino de Romdnia de pe raza judelului Neamf se va amplasa la intrarea in

judelul Neam! dinspre judelul lagi, respectiv la intrarea in satul Gherdegti.

- 1 borni se va amplasa la intrarea in judelul Neam!, in satul Gheriegti.

- 1 borni se va amplasa pe raza municipiului Roman.

- Se va amplasa cAte 1 panou informativ Ia intrarea in fiecare localitate sau la intrarea in

prima localitate din comunS, de pe traseu;

- lndicatoarele de direc{ie duble, pe stApli- scoici gi sigeatd se vor amplasa pe traseu, in

zona Primiriilor.

- lndicatoarele de direclie simple, pe st6lpi - sigeati galbeni se vor amplasa, de regulS,

in afara localititilor gi in localititi la schimbarea sensului de mers.

- lndicatoarele de traversare a ciilor de comunica{ie se vor amplasa la traversarea E 85 (in

Roman gi Cotu Vameq) gi la traversarea cdii ferate (Trifeqti); panourile vor fi montate pe

stAlpi sau se vor monta direct pe imprejmuiri, cl5diri, etc, dupi caz.

- lndicatoarele de directie - sigeatd galbeni se vor amplasa la interseclii sau ?ntre doui

interseclii, unde distanla dintre acestea este mai mare de 400 m.

- Marcarea traseului de pelerinaj se va realiza de la intrarea in judelul Neam!, respectiv din

localitatea Gheriegti (ultima localitate din judelul lagi fiind lugani), va continua in

localitSlile Sibdoani, Simionegti, Cordun, Roman, Cotu Vameg, Horia, Trifegti, Giulegti,

Butniregti, Secuieni, Moldoveni, Hociungi, Brogteni, Bahna, Bihnigoara gi lzvoare, pini
la limita dintre judelul Neam! cu jude{ul Bacdu (urmitoarea localitate din judelul Baciu

fiind Racova).

- Panourile informative, bornele, indicatoarele de directie duble gi simple, pe stdpli se vor

amplasa astfel incAt si nu impiedice vizibilitatea altor indicatoare/panouri montate pe

arterele de circulalie pe unde trece traseul de pelerinaj.

- lndicatoarele de direclie - sigeatd galbeni se vor amplasa pe cl6diri, imprejmuiri, stdlpi,

etc.



ANEXA NR. ET

INDICATOR DE DIRECTIE . SAGEATA GALBENA

40 cm

FUNDAL: RAL 5002

SACTRTA: RAL 1018

CMYK 100 96 0 3

CMYK O 1 1OO O

RGB 16 6 159

RGB 254 221 0

40 cm

I n=15 cm I

/- /l
Als=o .* 

|

l, n=so "rn J

5cm 5cm

+'-

1*6cm
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ANEXA NR. 2,2.Q

INDICATOR DE DIRECTIE SIMPLU

FUNDAL
ALBASTRU

FUNDAL
ALBASTR

Eo
O
tr)

EEoo
oc)oo .t

SAGEATA
GALBENA

FUNDAL: RAL 5002

sAcrnrn: RAL 101B

CMYK 100 96 0 3

CMYK O 1 1OO O

RGB 16 6 159

RGB 254 221 0

50 cm

40 cm
30 cm



FUNDAL
ALBASTRU

FUND
ALBASTR

Fundatie beton
Minim 500x500x600 mm

FUNDAL: RAL 5002

sAcrnrA: RAL 1018

JEAVA: RAL 9007

CMYK 100 96 0 3

CMYKOllOOO

INDICATOR DE DIRECTIE SIMPLU

50 cm

40 cm
30 cm

ANEXA NR. 2,,.6.

t 0,00

RGB 16 6 159

RGB 254 221 0

E()
o
r-r)

EEoc)
o(fcq$

Stalp teava rotunda
50x50x2 mm



ANEXA NR. 8. t sr

INDICATOR DE DIRECTIE DUBLU

50 cm

40 cm

30 cm

FUNDAL
PANOU

ALB

SCOICA
GALBENA

FUNDAL
ALBASTRU

SAGEATA
GALBENA

FUNDAL
ALBASTRU

FUNDAL ALBASTRU: RAL 5OO2

SAG EATruSCOI CA CNLE ENA:

CMYK 100 96 0 3

RAL 1018 CMYK O

RGB 16 6 159

1 100 0 RGB 254 221

EEoo
oo
CD \t

Eo
o
Y-r

EE()o
ooc9$

E()
()
N



INDICATOR DE DIRECTIE DUBLU

ANEXA NR. 2 ),b

t 0,00

50 crn

40 cm
30 cm

FUNDAL
PANOU

ALB

SCOICA
GALBENA

FUNDAL
ALBASTRU

SAGEATA
GALBENA

FUNDAt.
ALBASTRU

Fundatie beton
Minim 500x500x600 mnr

FUNDAL ALBASTRU: RAL 5OO2

snc rnrruscor cA cnls E NA:

|EAVA: RAL 9007

CMYK 100 96 0 3

RAL 1018 CMYK O

RGB 16 6 159

1 100 0 RGB 254 221

Stalp teava rotunda
50x50x2 mm



ANEXA NR. 2,4. a
INDICATOR TRAVERSARE CALE DE COMUNICATIE

(drum, cale feratS, etc.)- pictogrami pelerin

montat pe st6lp sau pe imprejmuiri, clddiri

60 cm

17 cm

35 cm

FUNDALALBASTRU: RAL 5002 CMYK 100 96 0 3 RGB 16 6 159

SCOICA: RAL 1018 CMYK 0 1 100 0 RGB 254221 0

SAGEATA/PATRAT: CMYK 40 15 O O RGB 164 197 233

E
O
O
o)

I

I



ANEXA NR. 2,e,6
INDICATOR TRAVERSARE CALE DE COMUNICATIE

(drum, cale feratS, etc.) - pictogrami pelerin

montat pe st6lp sau pe ?mprejmuiri, clSdiri

+ 0,00

E
O
O
o)

Fundatie beton
Minim - 500x500x600 MM

FUNDALALBASTRU: RAL 5002 CMYK 100 96 0 3 RGB 16 6 159

SCOICA: RAL 1018 CMYK O 1 100 0 RGB 254221 O

SAGEATfupATRnT: CMYK 40 15 O O RGB 164 197 233

JEAVA: RAL 9007

Stalp teava rotunda
50x50x2 nrnr

60 cnl

35 cm

18 cm

EEoo
eoON

r
I .l--1,

L__ 3

'lI

,ll



ANEXA NR. Z,,0lo

LITERE
GALBENE

PANOU INFORMATIV

112,5 cm

SCOICA
GALBENA

DAL
STRU

NF
AL

FUNDAL
PANOU

ALB

FUNDAL
ALBASTRU

FUNDAL
INTERIOR

ALB

Comuna - U
Localitatea -
Descrierea obiectivelor de pe traseu

in lb. Romana si engleza

Text in limba romanS si engleza - negru.

E
o
o
rO

DEROMANN
JUDETUL NEAMT



ANEXA NR.

PANOU INFORMATIV
LITERE

GALBENE

SCOICA
GALBENA

FUNDAL
ALBASTRU

Fundatie belon
I\4ininr - 600x600x800 nrnr

FUNDALALBASTRU: RAL 5002 CMYK 100 96 0 3 RGB 16 6 159

SCOICA/TEXT GALBEN: RAL 1018 CMYK O 1 1OO O RGB 254 221 O

JEAVA: RAL 9007

2,A6.

FUNDAL
PANOU

ALB
Comuna - I
Localitatea -
Descrierea obiectivelor de pe traseu

in lb. Romana si engleza

Text in limba romdnd si engleza - negru.

Stalp teava roturlda
50x50x2 nrnl

112,5 cm

+ 0,00

L NEAMT,



BORNA

ANEXA NR. 2.6,

SPATI U
PENTRU SCOICA

SPATIU
PENTRU SACTNTA

SPATI U
PENTRU DISTANTA iN XM

SPATIU
PENTRU DENUMIREA

LOCALTTATIt

Eo
r()
(f-

o
(o

Eo
O.N
L-
r-,E
o
(f
INL-

E
C)
(o

CAMINO
DE ROMATUN
]UDETUL NEAMT

Comuni/Localitate



 

Anexa nr. 6 la Acordul de asociere nr. _________ din __.__.2021 

 

Marcarea traseului Camino de România – Județul Neamț 

MUNICIPIUL ROMAN 

Nr. 
crt. 

Locație/punct de amplasare indicator/panou Tip de indicator /panou 

1.  La intrarea în municipiul Roman – intersecția DJ 207B cu str. 
Fabricii  

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

2.  Între intersecția DJ 207B cu str. Fabricii și intersecția DJ207B 
cu str. Privighetorilor 

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

3.  Intersecția DJ 207B cu str. Privighetorilor 1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

4.  Intersecție DJ 207B cu str. Energiei  1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

5.  Intersecție DJ 207B cu str. drum lateral stânga  1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

6.  Intersecție DJ 207B cu drum lateral dreapta 1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

7.  Intersecție DJ 207B cu strada Teiului și str. Fabricii 
(Transilvaniei) 

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

8.  Intersecție DJ 207B cu Bld. Nicolae Bălcescu 
 

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă și 1 indicator de 
direcție - săgeată galbenă 

9.  Intersecție Bld. Nicolae Bălcescu cu str. Ștefan cel Mare (E85) 1 panou informativ vertical în care 
sunt prezentate obiectivele culturale 
de pe raza municipiului Roman 
1 bornă 

10.  Între intersecția Bld. Nicolae Bălcescu  cu str. Ștefan cel 
Mare și intersecția str. Ștefan cel Mare cu str. 1Mai 

1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

11.  Intersecție str. Ștefan cel Mare cu str. 1Mai 1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

12.  Intersecție str. Ștefan cel Mare cu str. Smârdan  1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

13.  Intersecție str. Smârdan cu str. Cuza Vodă  1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă și 1 indicator de 
direcție - săgeată galbenă 

14.  Intersecție str. Cuza Vodă su str. Dobrogeanu Gherea 1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

15.  Intersecție str. Cuza Vodă cu str. Fundătura Duzilor 1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

16.  Intersecție str. Cuza Vodă cu str. Oituz 1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

17.  Intersecție str. Cuza Vodă cu Fundătura Crizantemelor și 
stradă laterală dreapta 

1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

18.  Intersecție str. Cuza Vodă cu str. Libertății Orizontului   1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 



 

19.  Intersecție str. Cuza Vodă cu str. Veronica Micle 1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

20.  Intersecție str. Cuza Vodă cu stradă laterală dreapta și stradă 
laterală stânga, înainte de Oficiul Poștal 

1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

21.  Intersecție str. Cuza Vodă cu stradă laterală dreapta și stradă 
laterală stânga, înainte de Telekom 

1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

22.  Intersecție str. Cuza Vodă cu B-dul Roman Mușat (E85) și 
intrare pe str. Alexandru cel Bun 

1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă  spre trecerea de pietoni, 2 
indicatoare traversare cale de 
comunicație, 1 indicator de direcție 
simplu pe stâlp  - săgeată galbenă la 
începutul străzii Alexandru cel Bun 

23.  Intersecție str. Alexandru cel Bun cu str. Vasile Alecsandri  1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

24.  Intersecție str. Alexandru cel Bun cu str. Traian   1 indicator de direcție - săgeată 
galbenă 

25.  Între intersecția str. Alexandru cel Bun cu str. Traian și 
intersecția str. Alexandru cel Bun cu str. Sucedava 

2 indicatoare de direcție - săgeată 
galbenă 

26.  Intersecție str. Alexandru cel Bun cu str. Sucedava  1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

27.  Intersecție str. Sucedava cu str. Victor Hugo 1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

28.  Intersecție str. Victor Hugo cu accesul pietonal/auto de  
lângă stadion și complexul de agrement (între ștrand și zona 
de parc/căsuțe) 

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

29.  În lungul accesului pietonal/auto de  lângă stadion și 
complexul de agrement (între ștrand și zona de parc/căsuțe) 

3 indicatoare de direcție simple pe 
stâlpi  - săgeată galbenă 

30.  Intersecție accesul pietonal/auto de  lângă complexul de 
agrement (între ștrand și zona de parc/căsuțe) și str.Vasile 
Lupu 

1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

31.  La intrarea pe puntea suspendată 1 indicator de direcție simplu pe stâlp  
- săgeată galbenă 

 

LISTĂ ELEMENTE DE MARCARE - MUNICIPIUL ROMAN: 

 1 panou informativ vertical, pe stâlpi, în care sunt prezentate obiectivele culturale de pe raza 

municipiului Roman 

 1 bornă 

 2 indicatoare traversare cale de comunicație  

 19 indicatoare de direcție simple, pe stâlpi – săgeată galbenă 

 17 indicatoare de direcție – săgeată galbenă 
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REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

 
 Prin adresa nr. 8582/08.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 43049 din 08.06.2021, înaintată de Consiliul Județean Neamț, 
se propune Municipiului Roman încheierea unui Acord de asociere pentru 
realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț. 
 Prin adresa nr. 12109/17.06.2020 și înregistrată la Primăria municipiului 
Roman sub nr. 11694/18.06.2020, Consiliul Județean Neamț a transmis 
Municipiului Roman că a încheiat un parteneriat cu Județul Iași, Județul Bacău 
și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, în vederea realizării proiectului El 
Camino în România, care constă în stabilirea și marcarea unui traseu de 
pelerinaj ce va porni din Iași, va străbate județele Neamț și Bacău, va traversa 
munții către județul Covasna și se va conecta la rețeaua de drumuri din statele 
europene până la destinația finală, orașul Santiago de Compostela, capitala 
regiunii Galicia din Spania. Această acțiune va contribui la realizarea sectorului 
românesc al traseului de pelerinaj El Camino de Santiago, care va purta 
denumirea de Camino de România și care, în timp, va avea un puternic impact 
în plan social, cultural și economic asupra localităților pe care le străbate. 
 Din anul 1987, Camino de Santiago a primit statutul de „Itinerar Cultural 
European” – distincție acordată de Consiliul Europei, pentru valoarea 
inestimabilă pe care o reprezintă pentru omenire, fiind o rețea de drumuri ce 
împânzește întregul continent, dar care se oprește în estul Europei, la granița 
Ungariei cu România. 

Pe teritoriul județului Neamț, traseul de pelerinaj traversează comunele 
Gherăești – satul Gherăești, Săbăoani – satul Săbăoani, Cordun – satele 
Simionești și Cordun, municipiul Roman, comunele Horia – satele Cotu Vameș 
și Horia, Trifești – satul Trifești, Secuieni – satele Giulești, Butnărești și 
Secuieni, Moldoveni – satul Hociungi și Bahna – satele Broșteni, Bahna, 
Băhnișoara și Izvoare. Traseul prezentat poate fi dezvoltat, prin realizarea unor 
sectoare suplimentare ce vor fi conectate la ruta principală, în funcție de 
interesul manifestat de către comunitățile locale. 
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Ca urmare a răspunsului transmis de Municipiul Roman sub nr. 
11694/19.06.2020 la solicitarea Consiliului Județean Neamț nr. 
12109/17.06.2020 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 
11694/18.06.2020, precum și a răspunsurilor din partea celorlalte U.A.T.-uri, 
prin care localitățile aflate pe traseul propus pentru ruta de pelerinaj Camino de 
România și-au exprimat disponibilitatea de a se implica în realizarea acestui 
proiect, Consiliul Județean Neamț propune Municipiului Roman încheierea 
unui Acord de asociere cu toate unitățile administrativ teritoriale de pe traseu, 
precum și anexele acestuia în care sunt prezentate informații despre traseu, 
tipurile de marcaje utilizate și locațiile de amplasare ale acestora, pentru fiecare 
localitate în parte. 

Totodată, în vederea marcării traseului de pelerinaj Camino de România 
în municipiul Roman, este necesar să se aloce din bugetul local suma necesară 
pentru achiziționarea materialelor necesare marcajului și realizarea marcării 
traseului de pelerinaj pe raza municipiului Roman. 

Ținând cont de importanța unui asemenea proiect la nivel european, cu 
puternic impact în plan social, cultural și economic asupra localităților pe care le 
străbate acest traseu de pelerinaj, ce va face parte din rețeaua de peste 2.000 de 
kilometri a drumului milenar „El Camino” care atrage anual peste 300.000 de 
pelerini din Europa, punctul final fiind localitatea Santiago de Compostela, 
proiect prin care municipiul Roman are oportunitatea de a-și pune în valoare 
obiectivele culturale și turistice, propun domnilor consilieri aprobarea încheierii 
Acordului de asociere dintre Județul Neamţ, Comuna Gherăești, Comuna 
Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna Horia, Comuna 
Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, Comuna Bahna, pentru 
realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț, proiect 
de interes public local și regional, împreună cu Anexa nr. 1, Anexele nr. 2, 2.1, 
2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul 
de Asociere, care sunt parte integrantă din hotărâre, precum și alocarea din 
bugetul local a sumei maxime de 10.000 lei pentru achiziționarea materialelor 
necesare marcajului și realizarea marcării traseului de pelerinaj Camino de 
România – Județul Neamț pe raza municipiului Roman, conform obligațiilor 
prevăzute în Acordul de asociere și Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 
2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la 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 
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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 Județul Neamţ, Comuna 
Gherăești, Comuna Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, 
Comuna Horia, Comuna Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, 
Comuna Bahna, pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – 

Județul Neamț, proiect de interes public local și regional, împreună cu Anexa 
nr. 1, Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 
și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, precum și alocarea din bugetul local a 

sumei maxime de 10.000 lei pentru achiziționarea materialelor necesare 
marcajului și realizarea marcării traseului de pelerinaj Camino de România – 
Județul Neamț pe raza municipiului Roman, conform obligațiilor prevăzute în 

Acordul de asociere și Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 
2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, se constată că 

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

 

 
      Director Economic,                                 Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU             Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                       

                                                                      Mihai BÎRJOVANU 


