
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 33664 din 13.05.2022 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind încheierea 

unui Acord de colaborare 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 33665 din 

13.05.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 33683 din 16.05.2022 întocmit de Serviciul Organizare 

Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din 17.05.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 17.05.2022 al Comisiei 

pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 

___ din 17.05.2022  al Comisiei juridice; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” 

și lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat 

cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif. „f”, 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 modificarea Anexei la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind 

încheierea unui Acord de colaborare, după cum urmează: 
 

➢ Capitolul III, art. 3.2., alin. 2 va avea următorul cuprins: 
 

-„pentru realizarea spectacolelor de divertisment, pentru terasele de 

alimentație publică și zonele comerciale, este necesară blocarea temporară a 

circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Bogdan 

Dragoș până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, zilnic, începând de 

vineri, 20 mai 2022 până duminică, 22 mai 2022, în intervalul orar 15:00 – 24:00, 

precum și blocarea permanentă a str. Libertății, de la intersecția cu str. Unirii până 

la intersecția cu Bulevardul Roman Mușat. ” 

 



 

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei C la Acordul de colaborare – Anexă la 

H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 rămân 

neschimbate. 

 

Art. 4. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass 

Media și I.T. 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. 

 

 
 

INIȚIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție __  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 17.05.2022 

 

 

 

PLAN DE SITUAȚIE 
 

 

ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN  

20–22 mai 2022 

 

 

LEGENDĂ 

1. Scena 

2. Alimentație publică 

3. Comercianți 

4. Parc de distracții 

5. Terase 



 

               

   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. 33665 din 13.05.2022                     E-mail: primar@primariaroman.ro 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 

privind încheierea unui Acord de colaborare 

 
 Având în vedere concluziile rezultate în urma ședinței de autorizare a 

evenimentului Zilele Municipiului Roman 2022, din data de 13.05.2022, la propunerea 

instituțiilor abilitate ale statului, IJJ Neamț și Poliția Națională, în vederea emiterii 

Dispoziției privind aprobarea unor cereri de organizare a unor manifestații cultural-

artistice, se impune modificarea Anexei la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind 

încheierea unui Acord de colaborare, după cum urmează: 

➢ Capitolul III, art. 3.2,, alin. 2 va avea următorul cuprins: 

„pentru realizarea spectacolelor de divertisment, pentru terasele de 

alimentație publică și zonele comerciale, este necesară blocarea temporară a 

circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Bogdan 

Dragoș până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, zilnic, începând de vineri, 

20 mai 2022 până duminică, 22 mai 2022, în intervalul orar 15:00 – 24:00, precum 

și blocarea permanentă a str. Libertății, de la intersecția cu str. Cuza Vodă până la 

intersecția cu Bulevardul Roman Mușat”. 

Totodată, se impune și modificarea Anexei C la Acordul de colaborare – Anexă 

la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Drept urmare, rog domnii consilieri să aprobe modificarea H.C.L. nr. 78 din 

28.04.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare, așa cum este precizat mai 

sus. 

 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite 

către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și 

I.T., în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 

Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre anexat.  

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



 

               

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 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. 33683 din 16.05.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 

privind încheierea unui Acord de colaborare 

 
Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 

Roman, Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune: 

- modificarea Anexei la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind încheierea 

unui Acord de colaborare, după cum urmează: 

➢ Capitolul III, art. 3.2., alin. 2 va avea următorul cuprins: 

„pentru realizarea spectacolelor de divertisment, pentru terasele de 

alimentație publică și zonele comerciale, este necesară blocarea temporară a 

circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. 

Bogdan Dragoș până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, zilnic, 

începând de vineri, 20 mai 2022 până duminică, 22 mai 2022, în intervalul 

orar 15:00 – 24:00, precum și blocarea permanentă a str. Libertății, de la 

intersecția cu str. Cuza Vodă până la intersecția cu Bulevardul Roman 

Mușat”; 

- precum și modificarea Anexei C la Acordul de colaborare – Anexă la 

H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022, conform anexei nr. 1, care va face parte integrantă 

din hotărâre; 

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

(7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, 

alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), 

lif. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condițiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
Șef Serviciu Organizare Evenimente, 

Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT, 

Mihai BÎRJOVANU 


