
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 19.08.2021 

 
privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 59390 din 06.08.2021 iniţiat de 

Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 59528 din 09.08.2021 întocmit de către Direcția 

Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T; 
Examinând solicitarea  nr. 2713 din 06.08.2021, înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 59352/06.08.2021, înaintată de Asociaţia Culturală 

„Dance Art Valian” Roman; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.08.2021 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.08.2021 al 
Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. ___ din __.08.2021 al 
Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul 
favorabil nr. ___ din __.08.2021 al Comisiei juridice;  

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 asigurarea cheltuielilor de transport pe teritoriul 
României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) pentru 
un număr de 27 persoane, membrii ai lotului de dans reprezentativ la 
Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în 



 

perioada 1 – 5 septembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.500 
lei, în vederea asigurării cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la 

Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 

persoane, membrii ai lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de 
Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021. 

 

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 Culturală „Dance Art Valian” 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 19.08.2021 
 
 
 
Municipiul Roman    Asociaţia Culturală „Dance Art Valian” 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,  
și 
1.2 Asociația Culturală „Dance Art Valian”, cu sediul în Roman, județul Neamț, CUI 

32485060, Registrul Comerțului 20 AJ/2013, Nr. Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

11387/A/2013, cont IBAN RO 09 BTRL RON CRT 022 861 8601, deschis la Banca 
Transilvania, tel. 0768-046.776 sau 0728-041.275, e-mail: danceartvalian@yahoo.com, 
reprezentată prin doamna Anca Liliana Ungureanu – Președinte. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Asociația 

Culturală „Dance Art Valian” Roman, în vederea asigurării cheltuielilor de transport 

pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a 
lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star 

World Finals”, în perioada 1-5 septembrie 2021. 
 

           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de asociere se încheie pentru perioada 01.09.2021 – 30.09.2021.  

 
           IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. să aloce din bugetul local suma maximă de 10.500 lei în vederea asigurării 

cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al 
frontierei de stat și retur) a lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de 

Dans din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021. 
b. să asigure suma în vederea achitării către operatorul de transport autorizat, a 

contravalorii transportului efectuat pe teritoriul României (de la Roman la punctul de 
trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai 

lotului de dans reprezentativ  la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star 

World Finals”, în perioada 1–5 septembrie 2021, în termen de maxim 15 zile de la 
revenirea lotului reprezentativ în municipiul Roman. 
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 4.2. Obligațiile Asociaţiei Culturale „Dance Art Valian” Roman: 
a. să participe cu lotul de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans 

din Croația „Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5septembrie 2021; 
b. să prezinte documente justificative privind cheltuielile de transport pe 

teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a 
lotului de dans reprezentativ participant la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals” 2021, în forma și structura solicitată de Direcția Economică 

a Municipiului Roman, cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la 
alt finanțator, conform declarației pe propria răspundere anexată; 

c. să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de 
specialitate al Municipiului Roman verificarea documentelor justificative; 

d. să menționeze în mijloacele de promovare a evenimentului: Primăria 

Municipiului Roman și Consiliul Local al Municipiului Roman. 
e. să asigure din resurse financiare proprii/ sponsorizări celelalte costuri pentru 

participarea lotului de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021.  
 
         V. ÎNCETAREA ASOCIERII 
 Asocierea încetează în următoarele situații: 
 a. expirarea duratei de asociere 
 b. hotărârea comună a membrilor asociați; 
 c. hotărârea definitivă și  irevocabilă a unei instanțe judecătorești; 
 d. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 30 

de zile; 
 e. alte cauze prevăzute de lege. 
 
       VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  
 6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute 
întocmai și întru totul cu bună credință. 
 6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 

acestui acord. 
 6.3. Asociația Culturală „Dance Art Valian” 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 Culturală „Dance Art Valian” 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 Culturală „Dance Art Valian” 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. 
 
   VIII. CLAUZE FINALE  
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 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 Culturală „Dance Art Valian” 

Roman 
 
 
            Primar,                         Preşedinte,      
    Leonard Achiriloaei                  Anca Liliana Ungureanu 
 
 
 
Secretar general al municipiului,         
       Gheorghe Carnariu                    
 
 
       Director Economic,            
   Ciprian Dorin Alexandru    
 
 
 
    Director executiv D.J.A.P., 
              Camelia Rusu 
 

 
 

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

DECLARAȚIE 

la Acordul de asociere Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ..... din ...... 

 

 Subsemnatul _________________________________________, în 

calitate de reprezentant legal al 

_____________________________________________, având calitatea de 

beneficiar al Acordului de asociere Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. .... din ........ declar 

pe propria răspundere, sub sancțiunile art. 326 Cod Penal, că sumele aprobate au 

fost utilizate în conformitate cu obiectul acordului, că voi prezenta toate 

documentele justificative solicitate și că sumele justificate nu au mai fost 

decontate la alt finanțator. 

 

 

Numele și prenumele _______________________________ 

Funcția _________________________________________ 

Semnătura și ștampila ______________________________ 

 

Data _____________________ 



 

                       

   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. 59390 din 06.08.2021 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord 
de asociere 

  
Prin cererea nr. 2713/06.08.2021, înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 59352 din 06.08.2021, Asociația Culturală „Dance Art 

Valian” Roman, reprezentată prin dna Anca Liliana Ungureanu - Președinte, 
solicită un sprijin financiar pentru un număr de 27 persoane, membrii ai lotului 
reprezentativ de dans la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance 

Star World Finals”, din perioada 1 – 5 septembrie 2021, unde va reprezenta 
România între alte țări participante.  

În cerere este menționat faptul că această participare a fost câștigată în 
urma unui turneu de calificare care, anul acesta, la nivel național, a avut loc on-
line în luna iunie 2021, iar rezultatele au fost primite în perioada 9-13 iulie 2021. 
Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman a avut un număr de 8 coregrafii 
înscrise la disciplinele balet, contemporan, jazz, caracter și MTV commercial, 
iar toate aceste coregrafii au trecut de calificări. Totuși, din cauza costurilor 
foarte mari la care se ridică o astfel de deplasare, mulți părinți nu au putut să își 
dea acceptul astfel încât Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman să 
poată concura mai departe în efectiv complet. Așadar, din 8 coregrafii calificate 
în concurs, Asociația va pute concura mai departe doar cu 4 dintre ele. Așadar, 
lotul va fi compus din: 19 dansatori împreună cu coregraful, 5 persoane 
însoțitoare și 2 șoferi. În total: 27 de persoane. 

Pentru a concura în etapa finală care va avea loc Croația (localitatea 
Opatija), sunt necesare cheltuieli pentru cazare și masă, transport plus taxe de 
drum și parcare, taxe concurs și taxe de înregistrare, care se ridică la 

aproximativ 550-625 euro de persoana, în funcție și de numărul de coregrafii 
pentru fiecare copil. 

Lotul de balerine care ne vor reprezenta municipiul este format din copii 
care au început să studieze coregrafia de la vârste foarte mici și care acum își 
doresc foarte mult să reprezinte Romanul și România în aceasta competiție, fiind 
eleve cu vârste între 6 și 16 ani. Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman 
a mai participat în Finala Dance Star World Masters in anii 2017 și 2019, de 



 
unde s-a întors de fiecare dată cu medalii pentru cel puțin jumătate din 
coregrafiile prezentate, iar pentru celelalte coregrafii au reușit să se claseze în 
primii zece din categorie. Pe lângă aceste premii se adaugă în palmares 
numeroase locuri întâi și Trofee de competiții câștigate de-a lungul anilor, în 
urma participărilor în diverse concursuri naționale și internaționale. Chiar în 
anul 2021 au concurat și la International Dance Competition Italia unde au 
concurat on-line 43 de tari, și unde s-au situat pe podium cu multe coregrafii. De 
asemenea au fost prezente și în Gala Laureaților, iar fetele de la grupa mare de 
performantă Dance Art Best contemporan au obținut și bursa de studiu la Elitte 
Ballet Work-Shop. 

În vederea participării lotului reprezentativ de dans la Campionatul 
Mondial de Dans din Croația „Dance Star World Finals”, din perioada 1 – 5 
septembrie 2021, Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman solicită un 

sprijin financiar pentru deplasarea la această competiție internațională care va 
avea loc în curând și pentru care timpul de organizare este scurt, ținând cont și 

de condițiile epidemiologice actuale. 
Din datele înaintate în proiecția de buget necesară pentru deplasarea 

lotului reprezentativ în Croația, vă prezentăm principalele cheltuieli avute în 
vedere pentru participarea la competiția internațională: 

 
PROPUNERE BUGET PENTRU DEPLASAREA IN CROATIA (loc. Opatija) 

Concurs Dance Star World Finals 2021 
 

Nr. 
crt 

Explicatie cheltuieli Valoare în 
lei 

1 Cazare și mic dejun 28 190 lei 
2 Prânz și cina (estimare) 30 euro pe zi / pers x 5 zile 20 250 lei 
3 Parcare plătită pentru autocar 200 km/zi x 5 zile 675 lei 
4 Taxa pentru organizatori Pachet dansator ,,Silver Package” 

în care intră (accesul la sălile de repetiție, accesul la zona de 
încălzire, accesul in cadrul work-shop-urilor cu coregrafi 
internaționali, intrare Gala Night) 100 euro / pers x 20 pers 

10 000 lei 

5 Taxe de concurs 20 euro pe dansator / dans (total 46 intrări) 4 600 lei 
6 Taxe înregistrare 12 euro/ pers x 19 dansatori 1 140 lei 
7 Transport 22 000 lei 
8 Taxe de drum (autostrada, tuneluri, etc) (estimare) 1 250 lei 

Lot 27 pers = Total cheltuieli 88 105 lei 
 

 Având în vedere faptul că participarea lotului de dans reprezentativ la 
Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star World Finals” 2021, 
promovează imaginea Municipiului Roman în rândul țărilor participante la acest 

eveniment mondial, propun domnilor consilieri aprobarea încheierii Acordului 
de asociere dintre Municipiul Roman și Asociația Culturală „Dance Art 

Valian” Roman, conform anexei care face parte integrantă din hotărâre, precum 
și alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.500 lei în vederea asigurării 

cheltuielilor de transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de 
trecere al frontierei de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai 



 
lotului de dans reprezentativ la Campionatul Mondial de Dans din Croația 

„Dance Star World Finals”, în perioada 1–5 septembrie 2021, luându-se în 
calcul distanța parcursă pe teritoriul României de aproximativ 1270 km, la un 
preț de 8 lei/km (TVA inclus). În acest preț este inclus contravaloarea 
combustibilului, staționările auto, taxe de drum. 
 

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. 59528 din 09.08.2021 
 

 
 
 
 

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 și 
Asociația Culturală „Dance Art Valian” Roman, precum și alocarea din 
bugetul local a sumei maxime de 10.500 lei, în vederea asigurării cheltuielilor de 
transport pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei 
de stat și retur) pentru un număr de 27 persoane, membrii ai lotului de dans 
reprezentativ  la Campionatul Mondial de Dans din Croația „Dance Star World 
Finals”, în perioada 1 – 5 septembrie 2021, 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 Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 
 


