
 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 48678 din 14.07.2022 
 

privind încheierea unui Acord de colaborare 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 48682 din 14.07.2022 iniţiat de 
Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate comun nr. 48907 din 15.07.2022 întocmit de Direcția Economică și 

Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT; 
Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.07.2022 dat de Secretarul 

general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei 
pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei pentru 
cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. __ din 
__.07.2022 al Comisiei juridice; 

Examinând solicitarea nr. 35/28.06.2022 și înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 44513/28.06.2022, înaintată de S.C. VIOBETI 
COMIMPEX S.R.L. București, având anexat acordul ROMAN VALUE 
CENTRE SRL transmis  prin adresa nr. 284/28.06.2022; 

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

locale; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și lit. „e”, alin. (4) lit. „a”, 

ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, 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. 
„a” și lit. „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 încheierea Acordului de colaborare între Municipiul 
Roman, S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București și ROMAN VALUE 
CENTRE S.R.L. pentru desfășurarea evenimentului de interes public local 
Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, în parcarea 



 

 

 

Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE, conform anexei (inclusiv 
Anexele A, B și C) la 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 colaborare cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București și 

ROMAN VALUE CENTRE S.R.L., așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 
 
Art. 3.  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 59.500 lei 

reprezentând contravaloarea prestațiilor muzicale și cheltuielile aferente pentru 
drepturi de autor și drepturi de difuzare, pentru o parte din artiștii care vor evolua 
în cadrul spectacolelor organizate în cadrul evenimentului de interes public local 
Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, conform Anexei 
A din Acordul de colaborare.  

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

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

Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. 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. 
 
 

 

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        
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                               Anexa la H.C.L. nr. .... din ....07.2022 
 

VIOBETI COMIMPEX SRL     MUNICIPIUL     ROMAN VALUE CENTRE SRL 
                                                            ROMAN  
                 

Nr._____/________             Nr.________/_________            Nr.________/_________ 
   
 

ACORD DE COLABORARE 
 
I. PĂRŢILE  
1.1. S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Pancota nr. 7, 
bl. 13, sc. 5, et. 3, ap. 136, punct de lucru: str. General Petre Popovăț, nr. 2A, 
București, tel. 0746.439.634, adresa e-mail:  viobeti@gmail.com, înregistrată la 

Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004, cont: 
RO98RNCB0085005800860001 deschis la BCR - WTC, cod fiscal RO16799673, 
reprezentată prin dl. Salamu Daniel Andrei, având funcţia de Administrator, în 
calitate de organizator al evenimentului de interes public local Festivalul „Zilele 

Diasporei” 2022, denumită în continuare Colaborator prim; 
 

1.2. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, 
judeţul Neamț, cod fiscal 2613583, tel. 0233-741.651; fax 0233-741.604, adresa e-
mail: evenimente@primariaroman.ro, reprezentat prin dl. Primar Leonard 
Achiriloaei, în calitate de co-organizator al evenimentului de interes public local 
Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, denumit în continuare Colaborator secund; 
şi 
1.3. ROMAN VALUE CENTRE SRL, cu sediul în București, Sectorul 2, str. 

Barbu Văcărescu nr. 201, Et. 11, Biroul nr. 10, înregistrată la Registrul Comerțului 

sub nr. J40/2978/2017, CUI  37175389, cu punctul de lucru în Roman, str. Mihai 
Viteazu nr. 3, Centrul Comercial Roman Value Centre, cont RO07 UGBI 0000 
6520 0477 0RON deschis la GARANTI BANK, officeroman@masrei.com, 
reprezentat prin dl. Lucian Florin Pelepco, în calitate de co-organizator al 
evenimentului de interes public local Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, denumit 
în continuare Colaborator terțiar. 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
2.1. Prin prezentul acord, Colaboratorul prim se obligă să organizeze și să 

realizeze evenimentul de interes public local Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, 
respectiv în următoarele zile: vineri 26 august 2022, sâmbătă 27 august 2022 şi 

duminică 28 august 2022, în parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE 
CENTRE, în spațiul pus la dispoziţie de Colaboratorul terțiar (în continuare 
„Festivalul”), cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. În 

mailto:viobeti@gmail.com
mailto:evenimente@primariaroman.ro
mailto:officeroman@masrei.com
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cadrul evenimentului vor avea loc manifestări cultural-artistice, conform Anexelor 
A și B la prezentul Acord. 
2.2. Colaboratorul secund se obligă să emită toate autorizațiile necesare, fără nici 
un cost, pentru desfășurarea evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 2022 în 
perioada mai-sus menționată, respectiv pentru afișaj și caravana audio stradală, 
precum și orice alte autorizații necesare, după cum este cazul. 
 
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE  
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pe durata necesară organizării, 
promovării și desfășurării Festivalului, intrând în vigoare la data semnării de către 
toate părțile contractante, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local Roman. 
3.2. Părțile înțeleg că, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului 
Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, Colaboratorul prim va folosi locaţia pusă la 
dispoziţie de Colaboratorul terțiar, respectiv zona delimitată în acest scop în 
parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE. 
3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 3 zile: vineri 26 august, sâmbătă 27 
august şi duminică 28 august 2022. 
 
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligaţiile Colaboratorului prim 
a) Colaboratorul prim se obligă să suporte o parte din cheltuielile necesare pentru 
organizarea și desfășurarea Festivalului, respectiv cheltuielile aferente pentru 
spectacolele organizate în cadrul Festivalului „Zilele Diasporei” 2022, și anume 
pentru: servicii sceno-tehnice, instalația electrică, onorarii artiști și prezentator 
(inclusiv cheltuieli de transport, diurnă și cazare), precum și cheltuielile aferente 
pentru drepturi de autor și drepturi de difuzare, conform Anexei B la prezentul 
acord. 
b) Colaboratorul prim se obligă să asigure, prin toate mijloacele mass-media, 
promovarea evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 2022 prin tipărirea de 
afişe, fluturaşi, invitaţii şi alte materiale promoţionale imprimate, precum şi 
difuzarea de spoturi video de promovare a Municipiului Roman în timpul 
desfășurării spectacolelor organizate în cadrul Festivalului; 
c) Colaboratorul prim se obligă să menționeze pe afişe Primăria Municipiului 
Roman şi Consiliul Local, precum și ROMAN VALUE CENTRE drept co-
organizatori ai Festivalului; 
d) Colaboratorul prim se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul acord 
și să organizeze Festivalul cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite 
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa artistică şi tehnică. 
Având în vedere faptul că Festivalul se va organiza în parcarea Centrului comercial 
ROMAN VALUE CENTRE, aflat în proprietatea Colaboratorului terțiar, părțile 
confirmă și garantează faptul că Colaboratorul prim și Colaboratorul terțiar vor 
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reglementa printr-un contract distinct toate detaliile neaferente modalității în care 
va fi organizat Festivalul în parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE 
CENTRE, în zona pusă la dispoziție de Colaboratorul tertiar în acest scop și 
delimitată corespunzător; 
e) Colaboratorul prim se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure 
resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, 
pentru desfășurarea evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, în parcarea 
Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE (zone comercianți, terase de 
alimentație publică, parc de distracții), în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în acord. 
f) Colaboratorul prim se obligă să respecte măsurile de prevenire și stingere a 
incendiilor și planurile de acțiune aprobate de instituțiile cu atribuții din domeniu, 
pe toată durata desfășurării Festivalului, conform prezentului Acord. 
g) Colaboratorul prim se obligă să notifice cu 15 zile înainte de începerea 
evenimentului și să obțină avizul temporar de funcționare de la Direcția Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Neamț, pentru următoarele activități: 
terase alimentație publică (carne proaspătă, preparate din carne, pește și produse 
din pescuit), comercializare produse patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, 
dulciuri, fructe. 
 
4.2. Obligaţiile Colaboratorului secund 
a) Colaboratorul secund se obligă să suporte o parte din cheltuielile cu 
spectacolele organizate în cadrul evenimentului de interes public local Festivalul 
„Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, în limita sumei maxime de 
59.500 lei reprezentând contravaloarea prestațiilor muzicale pentru o parte din 
artiștii care vor evolua în cadrul spectacolelor, conform Anexei A (inclusiv 
cheltuieli de transport, diurnă și cazare), precum și cheltuielile aferente pentru 

drepturi de autor și drepturi de difuzare; 
b) Colaboratorul secund va asigura Colaboratorului prim, fără costuri, spaţii de 

publicitate pentru promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru 
afişaj, puncte pentru leaflet-ing, un panou publicitar în centrul municipiului pentru 
anunțarea evenimentului) precum şi acordarea/autorizarea funcţionării caravanei 
stradale conform Anexei C; 
c) Colaboratorul secund se obligă să notifice instituțiile publice: Poliţia Locală, 
Jandarmeria, Pompierii, Poliţia Națională, despre organizarea evenimentului, în 
conformitate cu dispozițiile legale.  
 
4.3. Obligaţiile Colaboratorului terțiar 
a) Colaboratorul terțiar se obligă să pună la dispoziţia Colaboratorului prim un 
spațiu în parcarea Centrului Comercial ROMAN VALUE CENTRE, pentru 
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desfășurarea evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 
august 2022. 
b) Colaboratorul terțiar va vira Colaboratorului prim suma de 59.500 lei (cu 
TVA inclus) pentru plata unei părți din cheltuielile cu spectacolele organizate în 
cadrul Festivalului „Zilele Diasporei” 2022, conform Anexei B la prezentul acord. 
Niciun alt cost nu va fi adăugat sumei totale de mai sus și nu va fi suportat de 
Colaboratorul terțiar. 
c) Colaboratorul terțiar va asigura energia electrică necesară pentru punctele de 
comercializare, terasele de alimentație publică și parcul de distracții din perimetrul 
locației, pe perioada desfășurării evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 
2022; 
d) Colaboratorul terțiar va asigura serviciile de pază în vederea desfășurării în 
bune condiţii a evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 2022.  
 
V. FORŢA MAJORĂ 
5.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă şi o dovedeşte, 
părţile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 

48 de ore de la începerea acestuia. 
 
VI. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE 
 6.1. Prezentul contract încetează după onorarea obligaţiilor contractuale. 
 
VII. LITIGII 
7.1. Orice litigiu decurgând din prezentul acord se va soluţiona pe cale amiabilă şi, 

dacă acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în 

vigoare. 
Prezentul acord a fost încheiat astăzi______________, data intrării sale în vigoare, 
în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valabilitate până 

la stingerea oricăror obligaţii dintre părţi asumate prin prezentul acord de 
colaborare. 
 

     Colaborator prim             Colaborator secund             Colaborator terțiar 
VIOBETI COMIMPEX SRL      MUNICIPIUL ROMAN    ROMAN VALUE CENTRE SRL        
            
        Administrator,                    Primar,                    Reprezentant,                                                                                     
    Salamu Daniel Andrei          Leonard Achiriloaei               Lucian Florin Pelepco   
 
Secretar general al municipiului                                         Director Economic 
 Gheorghe Carnariu                                              Ciprian Dorin Alexandru 
 
Director D.J.A.P    Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T. 
Camelia Rusu                                              Mihai Bîrjovanu               
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                           ANEXA A 

 
FESTIVALUL „ZILELE DIASPOREI” 

26 – 28 august 2022 
          

Spectacole finanțate din bugetul local al Municipiului Roman 
 
Vineri, 26 august 2022 
- DAN CERNAVODEANU 
- IULIANA ZLATOV 
- ȘTEFAN ENĂȘEL ROMAȘCANUL 
 
Sâmbătă, 27 august 2022 
- IAN RAIBURG 
- NOAPTEA TÂRZIU 
 
Duminică, 28 august 2022 
- ADINA ROȘCA și CĂTĂLIN DOINAȘ 
 

Contravaloarea prestațiilor muzicale ale artiștilor menționați în Anexa A (inclusiv 
cheltuieli de transport, diurnă și cazare), precum și cheltuielile aferente pentru drepturi 
de autor și drepturi de difuzare vor fi finanțate din bugetul local al Municipiului 
Roman. 

 
     Colaborator prim             Colaborator secund             Colaborator terțiar 

VIOBETI COMIMPEX SRL      MUNICIPIUL ROMAN    ROMAN VALUE CENTRE SRL  
                            
        Administrator,                    Primar,                      Reprezentant,                                                                                     
   Salamu Daniel Andrei          Leonard Achiriloaei               Lucian Florin Pelepco   
 
 
                       Secretar general al municipiului 
     Gheorghe Carnariu 
 
 
        Director Economic                                                                     
          Ciprian Dorin Alexandru 
         
        Director D.J.A.P 
                                                         Camelia Rusu 
 
     Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T. 
         Mihai Bîrjovanu 
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ANEXA B 

FESTIVALUL „ZILELE DIASPOREI” 
26 – 28 august 2022 

 

Spectacole asigurate de 
S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. și de ROMAN VALUE CENTRE SRL 

 

1) Sâmbătă, 27 august 2022 
- AUREL NEAMȚU 

2) Duminică, 28 august 2022 
- CLAUDIA PAVEL 
- SMILEY 

3) Prezentatorul spectacolelor - Iulian Niculae JUL 
 
Serviciile sceno-tehnice, cheltuielile cu instalația electrică, prestațiile artiștilor și 

prezentatorului menționați în Anexa B (inclusiv cheltuieli de transport, diurnă și 

cazare), precum și cheltuielile aferente pentru drepturi de autor și drepturi de 
difuzare vor fi asigurate după cum urmează: 

i. de VIOBETI COMIMPEX S.R.L. și  
ii. de ROMAN VALUE CENTRE SRL, care va suporta o parte din cheltuieli în 

limita sumei totale de 59.500 lei cu TVA inclus. Niciun alt cost nu va fi 
adăugat sumei totale anterior menționate și nu va fi suportat de ROMAN 
VALUE CENTRE SRL. 
În acest sens, ROMAN VALUE CENTRE SRL va plăti suma totală de 

59.500 lei, cu TVA inclus, către VIOBETI COMIMPEX S.R.L, pe baza facturii 
emise de VIOBETI COMIMPEX S.R.L., în condițiile agreate de părți.  
 

     Colaborator prim             Colaborator secund             Colaborator terțiar 
VIOBETI COMIMPEX SRL      MUNICIPIUL ROMAN    ROMAN VALUE CENTRE SRL                         
        Administrator,                 Primar,                   Reprezentant,                                                                                     
    Salamu Daniel Andrei        Leonard Achiriloaei              Lucian Florin Pelepco   
 
 
                       Secretar general al municipiului 
           Gheorghe Carnariu 
 
             Director Economic                                                                     
        Ciprian Dorin Alexandru  
 
     Director D.J.A.P 
                                                       Camelia Rusu 
                                                 Șef S.O.E.C.C.Î.MM.I.T. 
      Mihai Bîrjovanu 



 

7 
 

ANEXA C 

 

MUNICIPIUL ROMAN                                                           Nr. _____ /________ 
Piața Roman-Vodă nr. 1, Judeţul Neamț 
CUI  2613583 
Tel. 0233-741.651; 0233-741.604 

AUTORIZAŢIE  
pentru caravană audio stradală 

 
          Se autorizează SC VIOBETI COMIMPEX SRL, reprezentată de Salamu Daniel 
Andrei, cu sediul în Bucureşti,  punct de lucru: Str. General Petre Popovăț, nr. 2A, tel. 
0746.439.634, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004,cod 
fiscal RO16799673,  pentru efectuarea activităţii de Reclamă şi Publicitate (audio), cu 
autoturismul nr. _____________, în Municipiul Roman, cu respectarea dispoziţiilor Legii 
nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale 

Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat 
prin HCL nr. 74/30.03.2016, pentru perioada evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 
2022, în intervalul orar 08:00-12:00; 15:30-20:30. 
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 10 - 28 august 2022. 
                                                                                             

                                                                                                         Primar, 
                                                                                               Leonard Achiriloaei 
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MUNICIPIUL ROMAN                                               Nr. ______/_______ 
Piața Roman-Vodă nr. 1, Judeţul Neamț 
CUI  2613583 
Tel. 0233-741.651; 0233-741.604 

AUTORIZAŢIE 
pentru afişaj stradal 

 
          Se autorizează SC VIOBETI COMIMPEX SRL, reprezentată de Salamu Daniel 
Andrei, cu sediul în Bucureşti, punct de lucru: Str. General Petre Popovăț, nr. 2A, tel. 
0746.439.634, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti cu nr. J40/15602/2004, cod 
fiscal RO16799673 pentru efectuarea activităţii de Reclamă şi Publicitate (vizuală), cu 
autoturismul nr. ______________, în Municipiul Roman, cu respectarea dispoziţiilor Legii 
nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ale 

Regulamentului privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat 
prin HCL nr. 74/30.03.2016. 
Municipiul Roman autorizează amplasarea de afişe pe panourile de afişaj speciale. 
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 10 - 28 august 2022. 
                                                                                            
                                                                                                        Primar 
                                                                                              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: CABINET PRIMAR 
Nr. 48682 din 14.07.2022                     E-mail: primar@primariaroman.ro 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
  

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare 
 
 

 Prin cererea nr. 35/28.06.2022 și înregistrată la Primăria municipiului 

Roman sub nr. 44513 din 28.06.2022, S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. 
Bucureşti, solicită încheierea unui Acord de colaborare cu Municipiul 
Roman și ROMAN VALUE CENTRE SRL, în vederea desfăşurării la Roman 
a evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, 
în parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE, cu respectarea 
obligaţiilor celor trei părţi de a realiza prevederile articolelor Acordului de 

colaborare din Anexă (inclusiv Anexele A, B și C) care va face parte integrantă 

din Hotărâre. 
În cadrul acestui eveniment dedicat cetățenilor din municipiul Roman și 

din Zona Roman precum și celor din diaspora veniți în vacanță, vor avea loc 
spectacole de muzică ușoară și populară, vor participa comercianți și producători 

din țară, vor fi organizate terase de alimentație publică pentru desfacerea şi 

consumul băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, a produselor alimentare şi 

nealimentare, precum și un parc de distracții. 
La cererea transmisă de S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. este atașată și 

adresa nr. 284/28.06.2022 trimisă de ROMAN VALUE CENTRE SRL, 
reprezentată de dl. Lucian Florin Pelepco, în calitate de Administrator, prin care 
își exprimă acordul ca, pentru desfășurarea evenimentului Festivalul „Zilele 

Diasporei” din perioada 26-28 august 2022, să pună la dispoziţie un spațiu în 

parcarea Centrului Comercial ROMAN VALUE CENTRE, să asigure energia 

electrică și serviciile de pază pentru buna organizare a evenimentului. Totodată, 

este de acord să contribuie cu suma de 59.500 lei pentru plata unei părți din 

cheltuielile cu spectacolele organizate în cadrul Festivalului „Zilele Diasporei” 

2022, conform Anexei B la Acordul de colaborare. 
Luna august este „Luna Diasporei”, iar Primăria municipiului Roman a 

organizat în fiecare an o serie de întâlniri cu romașcanii care lucrează peste 

hotare și care în această perioadă se întorc acasă pentru a-i revedea pe cei dragi, 
prilej de a le reaminti că administrația publică locală face eforturi pentru a 

dezvolta orașul și a le oferi alternativa de a se întoarce acasă. 
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De asemenea, „Luna Diasporei” reprezintă un bun prilej pentru toți 

cetățenii să se bucure împreună de momente de sărbătoare în cadrul unui 

eveniment dedicat romașcanilor, locuitorilor din Zona Roman și celor care 
trăiesc de mulți ani în străinătate și au venit acasă în vacanță – Festivalul 
„Zilele Diasporei ” 2022 - eveniment de interes public local care va avea loc la 
Roman, în perioada 26-28 august 2022. 

Având în vedere că prevederile Acordului de colaborare între cele trei 
părţi precizează faptul că: serviciile sceno-tehnice, cheltuielile cu instalația 

electrică, prestațiile artiștilor și prezentatorului menționați în Anexa B din 
Acord, pentru spectacolele organizate în cadrul Festivalului „Zilele Diasporei” 

2022 (inclusiv cheltuieli de transport, diurnă și cazare), precum și cheltuielile 
aferente pentru drepturi de autor și drepturi de difuzare vor fi asigurate de S.C. 
VIOBETI COMIMPEX S.R.L. și ROMAN VALUE CENTRE SRL, rog domnii 
consilieri să aprobe Acordul de colaborare - Anexă (inclusiv Anexele A, B și C), 
care va face parte integrantă din Hotărâre, pentru desfășurarea evenimentului de 
interes public local Festivalul „Zilele Diasporei” 2022, în perioada 26-28 
august 2022, în parcarea Centrului comercial ROMAN VALUE CENTRE, 
precum și alocarea din bugetul local a sumei maxime de 59.500 lei (TVA inclus) 
reprezentând  contravaloarea prestațiilor muzicale pentru o parte din artiștii care 

vor evolua în cadrul spectacolelor organizate în cadrul evenimentului Festivalul 
„Zilele Diasporei” 2022 (inclusiv cheltuieli de transport, diurnă și cazare), 
precum și cheltuielile aferente pentru drepturi de autor și drepturi de difuzare, 
conform Anexei A din Acordul de colaborare.  
 
 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 încheierea unui Acord de colaborare 
 
 

Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului 
Roman, Leonard Achiriloaei și proiectul de hotărâre prin care se propune 

încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Roman, S.C. VIOBETI 
COMIMPEX S.R.L. București și ROMAN VALUE CENTRE S.R.L. pentru 
desfășurarea evenimentului de interes public local Festivalul „Zilele 

Diasporei”, în perioada 26-28 august 2022, în parcarea Centrului comercial 
ROMAN VALUE CENTRE, conform anexei (inclusiv Anexele A, B și C,) care 
va face parte integrantă din hotărâre, precum și alocarea din bugetul local a 
sumei maxime de 59.500 lei (TVA inclus) reprezentând contravaloarea 
prestațiilor muzicale pentru o parte din artiștii care vor evolua în cadrul 

spectacolelor organizate în cadrul evenimentului Festivalul „Zilele Diasporei” 

2022 (inclusiv cheltuieli de transport, diurnă și cazare), precum și cheltuielile 

aferente pentru drepturi de autor și drepturi de difuzare, conform Anexei A din 
Acordul de colaborare, se constată că se respectă prevederile art. 129, alin. (2), 
lit. „b” și lit. „e”, alin. (4) lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, 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. „a” și lit. „f”, 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 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. 
 
 
      Director Economic,                             Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU       Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 


