
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                

                                                                                        PROIECT 
                                   

              HOTĂRÂRE NR.________ 
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”  

 
               Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de  27.04.2017;  
          Având în vedere raportul nr.52409/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”; 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată şi art.2, lit.e din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

          Art.1. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Naţională Cultul 
Eroilor „Regina Maria”, Filiala Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti”, având ca 
obiect organizarea unor activităţi cu ocazia „Zilei Eroilor-Înălţarea 
Domnului”, în data data de 25 mai 2017, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre,  

        Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 
10.000 lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta 
hotărâre. 

        Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

            Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Asociaţia „Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”, Filiala 
Judeţului Dolj „Fraţii Buzeşti” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 

 
               INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
            VICEPRIMAR, Ovidiu MISCHIANU 

                            Mihail GENOIU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  52409/13.04.2017 

                                                                                    Se aprobă 
                                                                                    Pt. Primar, 
                                                                                     Viceprimar                                           

                                                                                        Mihail GENOIU                                     
 
 
 

           Director Executiv, 
     Direcţia Economico – Financiară 

                                                                                   Lucia ȘTEFAN 
 
 
 

 
Raport privind încheierea parteneriatului cu 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala 
Judeţului Dolj "Fraţii Buzeşti" și alocarea de fonduri de la bugetul 
local în vederea desfăşurării unor activităţi cu ocazia "Zilei Eroilor- 

Înălţarea Domnului", în data de 25 mai 2017 
 
  

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria" este o organizaţie 
patriotică şi democratică apolitică, independentă, nonguvernamentală, nonprofit, 
constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor carer doresc să perpetueze în 
conştiinţa cetăţenilor sentimentele de adâncă recunoştinţă faţă de eroii şi martirii 
neamului care s-au jertfit pe altarul patriei. 

Asociaţia funcţionează sub patronajul de onoare al Ministerului Apărării 
Naţionale şi al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi colaborează cu Oficiul 
Naţional pentru Cultul Eroilor, cu instituţiile din sistemul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, din învăţământ, cultură şi culte, precum şi cu 
organizaţii, asociaţii, fundaţii şi instituţii care au preocupări similare. 

Asociaţia are drept scop "cultivarea în rândul populaţiei a dragostei şi a 

ataşamentului faţă de Patrie şi idealurile sacre ale poporului român, a respectului 

faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a 

înaintaşilor noştri care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, a independenţei, 

integrităţii şi suveranităţii naţionale"; precum şi "organizarea de activităţi de 



comemorare a eroilor, precum şi participarea la acţiuni similare organizate în 

întreaga ţară" etc. 
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului Dolj 

"Fraţii Buzeşti" are statutul de organizaţie de interes public şi, conform Ordonanţei 
nr.26/30.01.2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, art .41- "recunoaşterea utilităţii 

publice conferă asociaţiei sau fundaţiei ... lit b) dreptul preferenţial la resurse 

provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale". 
Având în vedere cele mai sus menţionate, precum şi solicitarea înregistrată la 

Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 49163/06.04.2017 aparținând Asociaţiei 
Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului Dolj "Fraţii Buzeşti" 
prin care sunt propuse diverse activităţi cu ocazia "Zilei Eroilor - Înălţarea 
Domnului" propunem acordarea sprijinului financiar din partea Primăriei 
Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal, în sumă de 10.000 lei, 
cuprinzând editare revistă "Oltenia Eroică" (acestea se vor distribui gratuit în şcoli, 
unităţi militare, instituţii de cultură etc), redactarea de invitaţii, programe, diplome, 
confecţionare plachete omagiale, achiziţie coroane flori, transport pentru 
deplasarea delegaţiei la Mausoleul de la Mărăşeşti, masă etc.  

Ţinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 
36, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită 

(...) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, 
coroborat cu art.36, alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în 

exercitarea atribuţiilor (...) Consiliul Local hotărăşte, în condiţiile legii, 

cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 

finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public local”, coroborat și cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale actualizată, şi art. 2, lit. e din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociații și fundații, actualizată, conform căruia „ordonanta are ca scop (...) 

crearea cadrului pentru parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele 

juridice de drept privat fara scop patrimonial”, propunem spre aprobare 
Consiliului Local Municipal următoarele: 

 
 
1. Încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia Naţională Cultul 
Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului Dolj "Fraţii Buzeşti", conform 
Contractului de Parteneriat prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă 
din prezentul raport; 
 



2. Alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al Municipiului Craiova, 
pentru organizarea unor activităţi cu ocazia "Zilei Eroilor - Înălţarea 
Domnului", de către Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", 
Filiala Judeţului Dolj "Fraţii Buzeşti" , în data de 25 mai 2017, şi include: 
editare revistă "Oltenia Eroică" (acestea se vor distribui gratuit în şcoli, 
unităţi militare, instituţii de cultură etc), redactarea de invitaţii, programe, 
diplome, confecţionare plachete omagiale, achiziţie coroane flori, 
transport pentru deplasarea delegaţiei la Mausoleul de la Mărăşeşti, masă 
etc.  
 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 
de Parteneriat; 

 
 
 
 
                                                                                                            
       Șef Serviciu,                                                                          Întocmit, 
Marina ANDRONACHE                                                        Cătălin PRAJA                                           
              Mădălina ALBU 
                                                                                                  Daniela CHIROIU 
 
 
 
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Cons. jur. Robert GHIŢĂ 
 



                                                                                                                 ANEXA 1   

 

CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr._________/________.2017 

încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local Municipal, cu sediul în 
judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 
4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în 
calitate de Primar interimar al Municipiului Craiova şi Lucia ȘTEFAN în calitate 
de Director Executiv al Direcţiei Economico-Financiară 
 
şi 
  Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului 
Dolj "Fraţii Buzeşti", cu sediul în str. Simion Bărnuţiu, nr.5, Craiova,  
înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, sub nr. 04/19.01.2012, încheiere 
nr. 192/20.12.2011, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosar nr. 
33324/215/2011, cont IBAN RO 10 CECEDJ 5830RON 1087457, deschis la CEC 
Craiova,  reprezentată prin Păsărin Grigore,  în calitate de Preşedinte 
 
 Art. 1 Obiectul contractului: 

Parteneriatul în scopul desfăşurării unor activităţi cu ocazia Zilei Eroilor- 
Înălţarea Domnului, în data de 25 mai 2017, conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată şi O.G. 
nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații actualizată. 
 
 Art. 2 Durata contractului: 

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la 
data de 26 mai 2017. 
 
           Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenţa, iniţiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
  



           Art. 4 Obligaţiile părţilor: 
  Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului 
Dolj "Fraţii Buzeşti" se obligă: 
a) să editeze nr. 6 al revistei Oltenia Eroică cu ocazia "Zilei Eroilor- Înălţarea 
Domnului" şi să le distribuie gratuit în şcoli, unităţi militare, instituţii de cultură 
etc; 
b) să confecţioneze un nr. de 20 de plachete omagiale; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
c) să asigure resursele umane, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării 
evenimentului; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 
faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului 

Craiova şi Consiliul Local Municipal”; 
j) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract; 
k) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul 
Craiova prin prezentul contract în termen de 30 de zile după finalizarea 
evenimentului. 
 
         MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului “Ziua 
Eroilor- Înălţarea Domnului“ din data de 25 mai 2017, în sumă de 10.000 lei, 
numai după prezentarea deconturilor justificative/devize de către Asociaţia 
Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala Judeţului Dolj "Fraţii 
Buzeşti", privind suma alocată, din care vor fi suportate: editare revistă "Oltenia 
Eroică", redactarea de invitaţii, programe, diplome, confecţionare plachete 
omagiale, achiziţie coroane flori, transport pentru deplasarea delegaţiei la 
Mausoleul de la Mărăşeşti, masă etc 
b) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului; 
 
  Art. 5 Forţa majoră  

Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, 
părţile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 
48 de ore de la data producerii acestuia.  
 

Art. 6 Litigii 
 Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale 
amiabilă şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti 
în vigoare. 



 
  Art. 7 Dispoziţii finale 

Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale doar cu 
acordul ambelor părţi.  

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.  
Prezentul contract conţine un număr de 3 (trei) pagini şi s-a încheiat într-un 

număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi 
.........................., data semnării lui. 
 
 
     Municipiul Craiova prin 
Consiliul Local Municipal  Craiova 
 
       
               Pt. Primar, 
               Viceprimar 

Asociaţia Naţională Cultul Eroilor 
"Regina Maria", Filiala Judeţului 
Dolj "Fraţii Buzeşti" 
                          
                         Președinte, 
        

          Mihail GENOIU                   Grigore PĂSĂRIN            
 
              
 
          Director Executiv 
   Direcţia Economico-Financiară,                                                                                                                  
          Lucia ȘTEFAN 
 
 
 
        Șef  Serviciul Imagine, 
       Marina ANDRONACHE 
 
                                     
 
 
                                                     Avizat pentru legalitate, 
                                                            Robert GHIŢĂ 
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