
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din 29.07.2021 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 55206 din 21.07.2021 iniţiat de 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate comun nr. 55442 din 22.07.2021 întocmit de către Direcția 
Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 
Mass Media și I.T; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. ____ din __.07.2021 dat de Secretarul 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ____ din __.07.2021 al 
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. ____ din __.07.2021 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ____ din __.07.2021 al Comisiei juridice,  

Examinând adresa  înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 
49350/30.06.2021, înaintată de Asociaţia KULT Generation Roman; 

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 „e”, 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Acordul de asociere între Municipiul Roman, în 
calitate de organizator și Asociația KULT Generation Roman, în calitate de 
co-organizator, în vederea organizării evenimentului de interes public local 
„KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în Parcul 
Zăvoi din Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 



 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 47.500 
lei, pentru organizarea evenimentului de interes public local „KULT FEST – 
ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în Parcul Zăvoi din Roman. 

 
Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile 

specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, 
Acordul de asociere cu Asociația KULT Generation Roman, așa cum a fost 
aprobat prin prezenta hotărâre. 

 
Art. 4. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma 

aprobată.  
 
Art. 5. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

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

 
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, 
      Elena CHELMUȘ                                          Gheorghe CARNARIU 
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                                      Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din __.07.2021 
 
 
Municipiul Roman                      Asociaţia KULT Generation Roman 
      
          ACORD DE ASOCIERE 
 
 I. PĂRȚILE  ASOCIERII 
1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț, 
CIF 2613583, reprezentat prin dl. Leonard Achiriloaei, primar, în calitate de 
Organizator 
și 
1.2 Asociația KULT Generation, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și 
Fundațiilor cu nr. 200/ 291/ 2017 din 19.04.2017, cu sediul în Roman, Strada Ștefan 
cel Mare, Bl. 4, sc. G, ap. 87, având CUI 37412400 și cont bancar cu nr. 
RO75BTRLRONCRT0389084901 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal 
prin dl. Cnup Dragoș Marian, președinte, în calitate de Co-organizator. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația 
KULT Generation Roman în vederea organizării evenimentului de interes public local 
„KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în intervalul orar 
11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman, cu participarea gratuită a publicului. 

 
           III. DURATA ASOCIERII 

    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.09.2021 – 30.09.2021.  
 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman, în calitate de Organizator: 
a. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, Poliţia 
Roman, în conformitate cu dispozițiile legale; 
b. să asigure spațiul necesar desfășurării activităților organizate în cadrul 
evenimentului de interes public local „KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 
septembrie 2021, în intervalul orar 11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman, și 
anume: zona destinată spectacolelor, zona de jocuri și activități educaționale și 
culturale în aer liber, desfășurate de ONG-urile invitate; 
c. să aloce din bugetul local suma maximă de 47.500 lei și să achiziționeze servicii de 
închiriere echipamente de sceno-tehnică (podium, pupitru, schelă, sunet, lumini), 
banner scenă, servicii foto-video, servicii artistice, în vederea organizării unui 
spectacol cu artistul Magitot precum și una din variantele de artiști, de mai jos:  
  - Varianta 1: Dj Pascal Junior, Dj Paul Damixie, Dj Vali Bărbulescu 
  - Varianta 2: Dj Yaang, Dj Olix, Dj Optick. 
d. să asigure alimentarea cu energia electrică necesară pentru organizarea în bune 
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condiţii a evenimentului; 
e.  să asigure accesul la toaletele publice; 
f.  să colecteze deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, de la 
locul de desfăşurare a evenimentului, şi să asigure în acest sens 4 europubele de 240 
L, 10  europubele de 120 L; 
g. să asigure paza generală a evenimentului și a bunurilor proprii, prin personalul 
propriu; 
h. să asigure asistența medicală, pe perioada derulării evenimentului; 
 
4.2. Obligațiile Asociaţiei KULT Generation Roman, în calitate de Co-organizator: 
a. să asigure din resurse financiare proprii/ sponsorizări celelalte costuri pentru 
producția, organizarea și promovarea evenimentului;  
b. să asigure reclama și publicitatea necesară evenimentului, în toate materialele de 
marketing (offline și online) precum și în mass-media, cu nominalizarea în materialele 
promoționale a Consiliului Local și Primăriei municipiului Roman; 
c. să asigure materialele de marketing a evenimentului, cu nominalizarea 
Organizatorului, pe scena destinată spectacolelor; 
d. să asigure realizarea activităților educaționale și culturale în aer liber desfășurate de 
ONG-urile invitate, în Parcul Zăvoi; 
e. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea activităților în cadrul 
evenimentului, pe bază de voluntariat; 
f. să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, în vederea desfășurării în maximă siguranță a evenimentului, în 
condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, 
emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
g. se obligă să desfășoare activitățile în cadrul evenimentului de interes public local 
„KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în intervalul orar 
11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman, cu participarea gratuită a publicului, fără 
să încaseze nici un fel de taxe de la participanți, spectatori și comercianți, conform 
declarației pe propria răspundere anexată. 
 

        V. ÎNCETAREA ASOCIERII 

 Asocierea încetează în următoarele situații: 
a. expirarea duratei de asociere; 
b. prin acordul părților; 
c. hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești; 
d. denunțarea unilaterală de către unul dintre colaboratori, cu un preaviz de 5 zile. 
 

      VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  
6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 execute 
întocmai și întru totul cu bună credință. 
6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 
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acord. 
6.3. Asociația KULT Generation Roman își va asuma întreaga responsabilitate cu 
privire la obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice 
natură aduse terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării 
acordului.  
6.4. Asociația KULT Generation Roman își va asuma integral răspunderea pentru 
prejudiciile cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municipiului Roman, terților, 
organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot 
parcursul derulării acordului. 
6.5. Asociația KULT Generation Roman răspunde pentru veridicitatea, realitatea, 
legalitatea și corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al 
municipiului Roman în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 
 

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
7.1. 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  
8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile 
părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii asociați. 
8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul 
pentru fiecare membru asociat. 

 
     Municipiul Roman      Asociaţia KULT Generation Roman 
            Primar,                         Preşedinte,      
    Leonard Achiriloaei                       Cnup Dragoș Marian  
 
Secretar general al municipiului,         
       Gheorghe Carnariu                    
 
       Director Economic,            
   Ciprian Dorin Alexandru    
 
    Director executiv D.J.A.P., 
              Camelia Rusu 
 
Director adj. Direcția Servicii Edilitare, 
         Bogdan Nicolae Curcudel 

 
 

          Șef SOECCÎMMIT, 
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            Mihai Bîrjovanu 
 
 
Nr.______/_____________      Nr._______/_____________ 

Anexa 
 
 
 

DECLARAȚIE 
 
 

 

 Subsemnatul _________________________________________, în calitate de 

reprezentant legal al _____________________________________________, având 

calitatea de Co-organizator al Acordului de asociere Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. .... din 

.....29.07.2021,  declar pe propria răspundere, sub sancțiunile art. 326 Cod Penal, că nu 

voi încasa nici un fel de taxe de la participanți sau spectatori, la evenimentul de interes 

public local „KULT FEST – ediție limitată”, din data de 11 septembrie 2021, în 

intervalul orar 11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman. 

 Declar că mi s-a adus la cunoștință faptul că obiectivul în care se organizează 

evenimentul este realizat din surse de finanțare nerambursabile și nu este producător de 

venit. 

 

Numele și prenumele _______________________________ 

Funcția _________________________________________ 

Semnătura și ștampila ______________________________ 

 



 

                       

   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. 55206 din 21.07.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de 
asociere 

  
  
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 49350 
din 30.06.2021, Asociaţia KULT Generation Roman propune Municipiului 

Roman asocierea în vederea organizării unui eveniment de interes public local 
„KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în intervalul 
orar 11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman, cu participarea gratuită a 
publicului. 
 Organizatorul Municipiul Roman și Co-organizatorul Asociaţia KULT 
Generation Roman își propun să organizeze un eveniment cultural și 
educațional dedicat cetățenilor din Roman și zona Roman Metropolitan, cu 
accesul liber al acestora, într-un cadru nou amenajat, inaugurat recent – Parcul 
Zăvoi, unde sunt invitate să participe ONG-urile din zona noastră, care vor 
desfășura activități educaționale, culturale, jocuri, precum și spectacole în aer 
liber, cu participarea unor artiști consacrați în domeniul magiei precum și artiști 
DJ consacrați pe plan național. 
 Co-organizatorul Asociaţia KULT Generation Roman își propune ca 
anul acesta să continue, într-o  ediție limitată, festivalul comunității romașcane 
și al prietenilor din România – KULT Fest, date fiind restricțiile impuse pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar, împreună cu 
Organizatorul – Municipiul Roman, să facă totuși posibilă punerea în aplicare a 
unui proiect de distracție și relaxare pentru tinerii din Roman și zona Roman 
Metropolitan, cu un buget financiar adaptat la condițiile actuale, dorindu-se ca 
Romanul să-și continue tradiția de a oferi un spațiu în care energia pozitivă, 
spiritul creativ, prietenia și inițiativa să conecteze comunități. 
 Astfel, prin acest eveniment de interes public local se realizează un cadru 
pentru realizarea activităților cultural-educative, muzică și divertisment, la care 
sunt antrenați atât voluntari din cadrul ONG-urilor invitate precum și cetățeni de 
toate vârstele, în vederea petrecerii timpului liber într-un mod cât mai plăcut și 
interesant. 

Pentru buna desfășurare a acestui eveniment de interes public local și 
având în vedere amploarea acestuia, se impune încheierea unui Acord de 
asociere care să cuprindă următoarele prevederi, pentru fiecare asociat: 



 

Obligațiile Municipiului  Roman, în calitate de Organizator: 
a. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, 

Poliţia Roman, în conformitate cu dispozițiile legale; 
b. să asigure spațiul necesar desfășurării activităților organizate în cadrul 

evenimentului de interes public local „KULT FEST – ediție limitată”, în data 
de 11 septembrie 2021, în intervalul orar 11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din 
Roman, și anume: zona destinată spectacolelor, zona de jocuri și activități 
educaționale și culturale în aer liber, desfășurate de ONG-urile invitate; 

c. să aloce din bugetul local suma maximă de 47.500 lei și să achiziționeze servicii 
de închiriere echipamente de sceno-tehnică (podium, pupitru, schelă, sunet, 
lumini), banner scenă, servicii foto-video, servicii artistice, în vederea 
organizării unui spectacol cu artistul Magitot precum și una din variantele de 
artiști, de mai jos:  

- Varianta 1: Dj Pascal Junior, Dj Paul Damixie, Dj Vali Bărbulescu 
- Varianta 2: Dj Yaang, Dj Olix, Dj Optick 

d.  să asigure alimentarea cu energia electrică necesară pentru organizarea în bune 
condiţii a evenimentului; 

e.  să asigure accesul la toaletele publice; 
f. să colecteze deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, 

de la locul de desfăşurare a evenimentului, şi să asigure în acest sens 4 
europubele de 240 L, 10  europubele de 120 L; 

g. să asigure paza generală a evenimentului și a bunurilor proprii, prin personalul 
propriu; 

h. să asigure asistența medicală, pe perioada derulării evenimentului; 
 

Obligațiile Asociaţiei KULT Generation Roman, în calitate de Co-
organizator: 

a. să asigure din resurse financiare proprii/ sponsorizări celelalte costuri pentru 
producția, organizarea și promovarea evenimentului;  

b. să asigure reclama și publicitatea necesară evenimentului, în toate materialele de 
marketing (offline și online) precum și în mass-media, cu nominalizarea în 
materialele promoționale a Consiliului Local și Primăriei municipiului Roman; 

c. să asigure materialele de marketing a evenimentului, cu nominalizarea 
Organizatorului, pe scena destinată spectacolelor; 

d. să asigure realizarea activităților educaționale și culturale în aer liber desfășurate 
de ONG-urile invitate, în Parcul Zăvoi; 

e. să asigure resursa umană necesară pentru organizarea activităților în cadrul 
evenimentului, pe bază de voluntariat; 

f. să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în vederea desfășurării în maximă siguranță a 
evenimentului, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi 
al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

g. se obligă să desfășoare activitățile în cadrul evenimentului de interes public 
local „KULT FEST – ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în 
intervalul orar 11.00 – 22.00, în Parcul Zăvoi din Roman, cu participarea 
gratuită a publicului, fără să încaseze nici un fel de taxe de la participanți sau 
spectatori, conform declarației pe propria răspundere anexată la acord. 



 

 Ținând cont de faptul că organizarea acestui eveniment poate fi un bun 
prilej de a pune în evidență investiția recent modernizată – Parcul Zăvoi, ca loc 
de desfășurare a manifestărilor, precum și de a mobiliza ONG-urile și tineretul 
romașcan în vederea petrecerii timpului liber, prin activitățile ce se vor 
desfășura, propun domnilor consilieri aprobarea încheierii Acordului de 

asociere dintre Municipiul Roman, în calitate de organizator și Asociația 
KULT Generation Roman, în calitate de co-organizator, în vederea 
organizării evenimentului de interes public local „KULT FEST – ediție 
limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în Parcul Zăvoi din Roman, 
conform anexei care face parte integrantă din hotărâre, precum și alocarea din 
bugetul local a sumei maxime de 47.500 lei, pentru organizarea în bune condiții 
a acestui eveniment, cu participarea gratuită a publicului. 

 
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. 55442 din 22.07.2021 

 

 
 

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 Acordului de asociere dintre Municipiul Roman, în 

calitate de organizator și Asociația KULT Generation Roman, în calitate de 
co-organizator, precum și alocarea din bugetul local a sumei maxime de 47.500 
lei, în vederea organizării evenimentului de interes public local „KULT FEST – 
ediție limitată”, în data de 11 septembrie 2021, în Parcul Zăvoi din Roman, se 

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

„a”, ale alin. (7), lit. „d” și „e”, 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 prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele 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 S.O.E.C.C.M.M. și I.T. 
Ciprian Dorin ALEXANDRU                              Mihai BÎRJOVANU   

                                                                
 

 


