
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                                            

                                        HOTĂRÂREA NR.217 
privind încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociaţia Brio-Fest Satu Mare 

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

31.05.2018; 
   Având în vedere rapoartele nr.83984/2018 întocmit de Serviciul Imagine şi nr. 

85430/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Secialitate şi Contencios Admninistrativ 
prin care se propune încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Asociația Brio-Fest Satu Mare, în vederea 
susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 2018 – ediţia a 
XXII-a, în perioada 01 – 09 iunie 2018 şi rapoartele nr.237/2018 al Comisiei pentru 
Învăţământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret şi Sport, nr.239/2018 al Comisiei de 
Urbanism, Protecţia Mediului şi Conservarea Monumentelor, nr.248/2018 al Comisiei 
Servicii Publice, Liberă Iniţiativă  şi Relaţii Internaţionale, nr.250/2018 al Comisiei 
Juridică, Administraţie Publică şi Drepturi Cetăţeneşti şi nr.252/2018 al Comisiei Buget 
Finanţe, Studii, Prognoze şi Administrarea domeniului; 

      În temeiul art.36 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.7 lit.c, art.45 alin.2 lit.f, art.124, 
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 Asociația Brio-Fest Satu Mare, în 
vederea susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova 
2018 – ediţia a XXII-a, în perioada 01 – 09 iunie 2018, prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Asociația Brio-Fest Satu Mare 
vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR, 
                 Marius MIHAI         Nicoleta MIULESCU 



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.217/2018 
 
 
 

CONTRACT DE PARTENERIAT 
Nr.________/_________2018 

 
 

încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, 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 al Municipiului Craiova,  denumit în continuare ORGANIZATOR  

 
Și 
 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU MARE, persoană juridică română, cu sediul 

în Satu-Mare, str. Careiului, bl. C8 ap. 3, judeţul Satu-Mare, înmatriculată sub nr. 

8584/296/100/PJ/2011, CUI: 29118420, reprezentată de Sabău Călin Nicolae, în calitate 

de Preşedinte, denumită în continuare PARTENER. 

 

 Art. 1 Obiectul acordului: 
Asocierea în scopul susținerii organizării manifestărilor dedicate Zilei 

Municipiului Craiova 2018 – ediţia a XXII-a, ce se vor desfășura la Craiova, în perioada 

01 – 09 iunie 2018. 

 
Art. 2 Durata contractului: 

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 

10 iunie 2018. 

 
 Art. 3  Temeiul juridic:    
    Art. 5, alin. 2, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6 lit. a – pct. 1,4,5, alin. 7, lit. a, 

coroborat cu art. 44 lit. a și art. 45, alin.2 lit. f, art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

    HCL nr. ...   /2018 

 

Art. 4 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. 5 Obligaţiile părţilor: 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU MARE se obligă: 
a) să realizeze, în perioada 01 – 09 iunie 2018, evenimentele artistice propuse, 

dedicate comunității locale, ce vor fi incluse în programul Zilelor Municipiului 

Craiova, ediția a XXII-a și să le promoveze prin mijloace specifice; 

b) să promoveze evenimentele propuse prin mijloace specifice de promovare; 

c) să se asigure că organizarea acțiunilor artistice propuse se vor desfăşura în cele mai 

bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

d) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, financiare, 

instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare desfăşurării acțiunilor și 

serviciilor propuse; 

e) să facă referire pe materialele informative care promovează acțiunile artistice 

propuse la faptul că “parteneri principali ai evenimentului sunt Primăria 

Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal”; 

f) să suporte exclusiv costurile evenimentelor artistice propuse și ale promovării 

 acestora prin mijloace specifice şi să facă referire pe materialele de promovare că 

 evenimentul se organizează în parteneriat cu Municipiul Craiova şi Consiliul 

 Local Municipal; 

g) să nu implice financiar Municipiul Craiova; 

h) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 

 pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 

 terţelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create 

 direct sau indirect din activităţile cuprinse în evenimentul “Ziua Municipiului 

 Craiova 2018” – ediţia a XXII- a; 

i) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict 

 necesare pentru buna desfăşurare a acestuia; 

j) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării evenimentului pe cheltuiala 

 sa exclusivă; 

k) să obţină și să achite toate autorizațiile necesare în domeniu, dacă este cazul, 

 precum cele de la UCMR – ADA, UPFR etc. pentru activitățile artistice propuse 

 pentru evenimentul „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a; 

l) să obţină toate celelalte avize şi autorizaţii de la instituţii de profil, în vederea 

 desfăşurării în condiţii legale a acțiunilor propuse de către Partener; 

m) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată  

 durata desfăşurării acțiunilor propuse; 

n) să se asigure că repertoriul artiştilor nu este de natură să aducă prejudicii 

 publicului spectator; 

o) să asigure, la orele stabilite de comun acord, prezenţa artiştilor implicați în 

 acțiunile artistice propuse de Partener și finalizarea serviciilor prezentate mai sus 

 din cadrul Evenimentului „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a; 

 
 
 
 



 
 MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să asigure gratuit spaţiul de desfăşurare a acțiunilor artistice propuse pentru 

 Evenimentul „Ziua Municipiului Craiova” 2018, ediţia a XXII-a, conform 

 Program atașat; 

b) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea acțiunilor 

 artistice propuse de către Partener;  

c) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică, dacă este cazul; 

d) să asigure, în baza listelor furnizate de către ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU 

 MARE, autorizaţiile de liberă trecere şi acces în zonele de desfăşurare a 

 evenimentelor artistice, pentru montarea şi demontarea echipamentelor de sceno-

 tehnică necesare desfășurării activităților artistice, în măsura în care acest lucru 

 este necesar; 

e) să permită în perioada premergătoare şi de desfăşurare a evenimentului, 

 promovarea acțiunilor artistice propuse; 

f) să facă public parteneriatul și numele Partenerului cu ocazia activitatilor 

 desfasurate de către Partener; 

g) In scopul promovării numelui şi a imaginii Partenerului, Organizatorul se obliga 

 sa permita acestuia, la solicitarea Partenerului, sa amplaseze inscripţia (logo-ul) 

 Partenerului pe materiale de promovare ale evenimentului și acțiunilor artistice 

 propuse sau/și să îi permită amplasarea de roll-up sau alte materiale de imagine 

 de acest gen la locul desfășurării evenimentului și ale acțiunilor artistice propuse; 

h) să asigure ordinea publică în conformitate cu Legea nr. 60/1991 cu sprijinul 

 organelor abilitate în perioada 01-09 iunie 2018; 

i) să comunice Serviciului de Ambulanţă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de 

 Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

 „Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţia Locală 

 Craiova, Poliţia Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratul 

 pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al Judeţului Dolj - manifestările ce vor avea 

 loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă şi personal de 

 specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 

j) să asigure prin intermediul R.A.A.D.P.F.L. Craiova toalete ecologice în locurile 

 de desfăşurare a evenimentelor, precum şi igienizarea lor, în măsura în care acest  

 lucru este necesar; 

 

 Art. 6 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. 7 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. 8 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 4 (patru) 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 

 
Primar, 

ASOCIAȚIA BRIO-FEST SATU 
MARE,  

 

Mihail GENOIU ......................... 
 
              

             Director Executiv, 
      Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                                              
                   Lucia ŞTEFAN 

 

 
           Control Financiar-Preventiv, 
              Sabina SMARANDACHE 
            
 

             Şef Serviciul Imagine, 
                Marina ANDRONACHE 
 
 
 
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Dan ZORILĂ                                                                                                                             

 

 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Marius MIHAI 
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