
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                           
PROIECT                 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării 
unor evenimente sportive 

 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.48565/2022, raportul nr.48573/2022 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.53528/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea asocierii 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația 
Română de Atletism, în vederea organizării unor evenimente sportive; 
          În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, art.487 lit.c din Codul Fiscal, art.108, art.297 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
           În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării, 
pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, a următoarelor evenimente 
sportive: 
a)   Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 

05-06.06.2022; 
b) Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 

10-11-06.2022; 
c)  Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022; 
d) Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022; 
e)  Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ, în 

perioada 24-26.06.2022; 
f)  Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ, în data 

de 25.06.2022,  
 conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

  
 



  Art.2.Se aprobă scutirea de la plata taxelor prevăzute în anexa 5 a Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2021 referitoare la stabilirea şi 
aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022. 

            Art.3.Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere 
prevăzut la art.1.  

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Federația Română de 
Atletism vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
                  INIŢIATOR,                                                            AVIZAT, 
                      PRIMAR,                                                 SECRETAR GENERAL, 
          Lia-Olguţa VASILESCU                               Nicoleta MIULESCU 
 
 

  
  

  
 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 48565/ 07.03.2022 

 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 

privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului, și 
Federația Română de Atletism, în vederea organizării la Stadionul de Atletism din 

Craiova a următoarelor evenimente sportive: 
 

1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-
06.06.2022, 

2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-
11-06.2022, 

3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, 
4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 

24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 

25.06.2022. 
  
 Finalizat în 2020, Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din România 
dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de fotbal „Ion 
Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv competiții 
internaționale. Valoarea totală a lucrărilor de execuţie a fost de 46.518.437,56 lei cu TVA, 
iar investiţia a fost suportată din bugetul local.  
 
 Prezentat, în august 2020, celor mai mari personalități și sportivi din istoria 
atletismului național, arena din Craiova este singura din România omologată la categoria II 
de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism). Stadionul include 
instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o suprafață totală de peste 54 mii 
mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al nocturnei este unul de ultimă 
generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei competiţii televizate. Stadionul este 
prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru antrenament și concurs, iar clădirea principală, 
compartimentată în patru corpuri, are dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, 
necesare desfăşurării competiţiilor omologate internaţional.  
 
 Arena de fotbal și Sala Polivalentă din Craiova, situate în imediata vecinătate cu 
stadionul de atletism, se constituie într-un complex sportiv de excepție, unde se pot 
desfășura competiții sportive naționale și internaționale importante. Construirea stadionului 
de atletism în Cetatea Băniei are însă o importanță și mai mare pentru comunitatea locală, 
având în vedere numeroasele premii și medalii obținute, în ultimii zeci de ani, de atleții 



 
 

craioveni, pe plan național și internațional, la toate tipurile de competiții din această ramură 
a sportului.  
 Având în vedere că Stadionul de atletism a fost dat recent în folosință, la nivelul 
cerințelor Regulamentului Federației Internaționale de Atletism, Federația Română de 
Atletism propune, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
48211/04.03.2022, promovarea și includerea acestuia în circuitul marilor competiții 
naționale și internaționale și solicită realizarea, în condiții de parteneriat cu Primăria 
Municipiului Craiova și în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism Dolj, a șase 
competiții de atletism de nivel internațional și, respectiv, național, din Calendarul 
Competițional al Federației aprobat pentru anul 2022, prin punerea la dispoziție, cu titlu 
gratuit, a Stadionului de Atletism pentru organizarea a șase evenimente sportive și, 
respectiv, scutirea de la depunerea garanției de bună execuție, după cum urmează: 
 

1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-
06.06.2022, 

2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-
11-06.2022, 

3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, 
4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 

24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 

25.06.2022. 
    
 Având în vedere, pe de o parte, importanța celor șase evenimente propuse de 
Federația Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a 
introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive 
naționale și internaționale, dar și existența pandemiei cu noul coronavirus, care a determinat 
impunerea unor restricții privind accesul publicului pe stadioane, se impune analizarea 
posibilității de realizare a acestor evenimente în condiții de parteneriat cu Federația Română 
de Atletism și, potrivit solicitării acesteia, aprobarea scutirilor de la plata taxelor instituite 
pentru utilizarea temporară a locurilor publice, conform prevederilor Codului Fiscal. 
Derogarea propusă pentru analizare constă în punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 
Stadionului de Atletism din Craiova, a personalului auxiliar în vederea organizării în 
parteneriat a celor șase evenimente sportive, dar și scutirea de la depunerea garanției de 
bună execuție, derogare/scutire care este în competența autorităților deliberative, așa cum se 
menționează în art. 487 lit. c) cu referire la Art. 486  - Alte taxe locale, alin 1, din Codul 
Fiscal.  
 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din 
Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată, cu prevederile Ordonanței 
de Guvern nr. 26/2000, privind asociațiile, fundațiile și federațiile și cu prevederile art. 487 
lit. c) cu referire la Art. 486 - Alte taxe locale, alin 1, din Codul Fiscal, propunem 
promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Craiova din 
luna martie 2022, a proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, și Federația Română de Atletism, în 
vederea organizării Campionatelor Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, 



 
 

în perioada 05-06.06.2022, Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate 
FINALĂ, în perioada 10-11-06.2022, Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în 
perioada 11-12.06.2022, Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 24-
26.06.2022, Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data 
de 25.06.2022, la Stadionul de Atletism din Craiova. 

 
 

 
Primar, 
Lia Olguța -VASILESCU 
Data: 07.03.2022 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui 
act oficial 
Data: 07.03.2022 
Semnătura: ______________ 



 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 48573/ 07.03.2022 
 
                                                                              

RAPORT 
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului și Federația Română de Atletism, în vederea organizării la Stadionul de 
Atletism din Craiova a următoarelor evenimente sportive: 

 
1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-

06.06.2022, 
2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-

11-06.2022, 
3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, 
4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 

24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 

25.06.2022. 
  

 Finalizat în 2020, Stadionul de Atletism din Craiova este singura arenă din România 
dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de fotbal „Ion 
Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv competiții 
internaționale. Valoarea totală a lucrărilor de execuţie a fost de 46.518.437,56 lei cu TVA, 
iar investiţia a fost suportată din bugetul local.  
 Prezentat, în august 2020, celor mai mari personalități și sportivi din istoria 
atletismului național, arena din Craiova este singura din România omologată la categoria II 
de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism). Stadionul include 
instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o suprafață totală de peste 54 mii 
mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al nocturnei este unul de ultimă 
generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei competiţii televizate. Stadionul este 
prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru antrenament și concurs, iar clădirea principală, 
compartimentată în patru corpuri, are dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, 
necesare desfăşurării competiţiilor omologate internaţional.  
 Arena de fotbal și Sala Polivalentă din Craiova, situate în imediata vecinătate cu 
stadionul de atletism, se constituie într-un complex sportiv de excepție, unde se pot 
desfășura competiții sportive naționale și internaționale importante. Construirea stadionului 
de atletism în Cetatea Băniei are o importanță și mai mare pentru comunitatea locală, având 
în vedere numeroasele premii și medalii obținute, de-a lungul timpului, de atleții craioveni, 
pe plan național și internațional, la toate tipurile de competiții din această ramură a 
sportului. 
 Având în vedere că a fost dat recent în folosință Stadionul de atletism, la nivelul 
cerințelor Regulamentului Federației Internaționale de Atletism, Federația Română de 
Atletism propune, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 
48211/04.03.2022, includerea stadionului din Craiova în circuitul marilor competiții și 
solicită realizarea, în condiții de parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și în 
colaborare cu Asociația Județeană de Atletism Dolj, a șase competiții de atletism de nivel 



 

internațional și, respectiv, național, din Calendarul Competițional al federației aprobat 
pentru anul 2022, după cum urmează: 
 

1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-
06.06.2022, 

2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-
11-06.2022, 

3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, 
4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 

24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 

25.06.2022. 
 

 Pentru cele șase competiții, sportivii și toți cei implicați în organizarea evenimentelor 
au obligația să respecte reglementările legale naționale și locale privind distanțarea fizică, 
accesul spectatorilor etc., specifice perioadei de pandemie cu coronavirus, care vor fi 
valabile la data desfășurării celor șase evenimente.  
 Pentru organizarea competițiilor conform prevederilor regulamentare, Federația 
Română de Atletism, împreună cu Asociația Județeană de Atletism Dolj, vor pregăti toate 
cerințele organizatorice necesare precum și instruirea corpului de arbitri din municipiul 
Craiova, care să asigure desfășurarea celor șase competiții. 
 Propunerea de a organiza, la Craiova, aceste competiții sportive oferă municipalității 
craiovene oportunitatea de a evidenția funcționalitatea stadionului de atletism, a facilităților 
acestuia, dar și oportunitatea extraordinară de a-l promova și include în circuitele naționale 
și internaționale de anvergură. Astfel, cele șase evenimente au impact direct și puternic 
asupra municipiului Craiova, oferind oportunități deosebite de marketing și promovare. Iar 
acestea devin cu atât mai relevante în această perioadă, în care organizarea oricărei 
competiții sau eveniment trebuie să țină cont de restricțiile impuse de pandemia de 
coronavirus și/sau de contextul geopolitic de la momentul derulării evenimentelor 
respective. 
 Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea economică, 
poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de activități economice 
și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor motivant pentru diverse persoane 
și grupuri. Sportul și activitățile fizice pot avea efecte economice și sociale majore, în 
special la nivel local sau regional. În același timp, sportivul de performanță a devenit un 
adevărat simbol în societate și, cu atât mai mult, într-un oraș recunoscut drept pepinieră de 
campioni naționali, mondiali sau olimpici. Sportivul polarizează atenția și interesul maselor 
nu numai prin prisma rezultatelor intrinseci pe care le realizează, ci devine un model 
exponențial al reușitei, al succesului. Aceste valori se pot transmite și celor care aspiră la 
statutul de sportiv de performanță dar, la fel de bine, ele pot reprezenta motoare pentru cei 
care practică activitățile sportive din plăcere. Sportul are această proprietate de a cultiva, în 
rândul maselor, spiritul competiției adevărate, al camaraderiei, al fair-play-ului, al atingerii 
idealurilor.          
     Prin HCL nr. 463/2021 privind instituirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2022 – Anexa 5, Capitol I și II, s-au adoptat taxele locale pentru utilizarea 
temporară a Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Atletism, situat în B-dul. Ilie Balaci 
nr. 8, Craiova și procedura de administrare a acestora, dar și Reglementări privind utilizarea 
stadionului. Astfel, pentru ”Evenimente atletice și maratoane internaționale” este prevăzută 



 

o taxă de 10.000 lei/zi respectiv 5.000 lei/zi pentru ”Evenimentele atletice și maratoane 
locale, județene, regionale și naționale” și o garanție de bună execuție de 15.000 lei, 
conform Art. 6.2 și art. 6.6 din anexă Capitol II ”Garanții solicitate”.  

În același timp, Codul Fiscal prevede la art. 487 lit. c) posibilitatea autorităților 
deliberative de a acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite, pentru instituțiile 
care funcționează sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice. 

Conform Statutului său, Federația Română de Atletism este continuatoarea de drept a 
Federației Sportive Naționale de Atletism și a funcționat ca persoană juridică de drept public 
în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, devenind persoană juridică de drept 
privat de utilitate publică prin reorganizarea dispusă de Legea educației fizice și sportului nr. 
69/2000. Federația deține, în condițiile legislației în vigoare, Certificatul de înscriere a 
persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 18 din 28.01.2002, eliberat de Tribunalul 
Municipiului București – secția a III-a civilă și Certificat de Identitate Sportivă nr. 
B/C/00020/2002 eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului la data de 29.01.2002, având 
înscris în registrul special numărul 138. 

Federația Română de Atletism (FRA) este structură sportivă de interes național, 
persoană juridică de drept privat de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică 
și fără scop lucrativ. FRA este singura autoritate a atletismului, recunoscută de organisme 
internaționale – IAAF și AEA și autoritate, conform legii, să organizeze activitatea atletică 
din România. Conform Statutului, Federația Română de Atletism se constituie din asocierea 
cluburilor sportive cu secții de atletism și asociațiilor județene de atletism și funcționează 
sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului. 
 Având în vedere, pe de o parte, importanța celor șase evenimente propuse de 
Federația Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a 
introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive 
naționale și internaționale, mai ales în contextul pandemiei și/sau contextul geopolitic 
actual, care pot determina, oricând, impunerea anumitor restricții privind accesul publicului 
pe stadioane, se impune analizarea posibilității de realizare a acestor evenimente în condiții 
de parteneriat cu Federația Română de Atletism și, potrivit solicitării acesteia, aprobarea 
scutirilor de la plata taxelor instituite pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 
conform prevederilor Codului Fiscal. Derogarea propusă pentru analizare constă în punerea 
la dispoziție cu titlu gratuit a Stadionului de Atletism din Craiova, în vederea organizării în 
parteneriat a celor șase evenimente sportive și scutirea de la depunerea garanției de bună 
execuție, derogare/scutire care este în competența autorităților deliberative. 
 În conformitate cu art. 129 alin. 7 coroborat cu alin. 9 lit. a) si art. 139 din Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 108 și art. 297 din 
Codul Administrativ, potrivit art. 487 lit. c) din Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile 
Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000, art.35, ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 
- privind asociațiile și fundațiile, Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispozitiile art. 14 alin. 4 din Legea 
nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată și HCL nr. 463/2021, propunem 
spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:  

1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova și Federația Română de Atletism, în vederea organizării 
Campionatelor Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 
05-06.06.2022, Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate 
FINALĂ, în perioada 10-11-06.2022, Campionatul Național Copii 1 și 2 – 
FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, Campionatul Balcanic de Seniori, în 



 

perioada 17-19.06.2022, Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe 
Combinate FINALĂ în perioada 24-26.06.2022, Campionatul Național 20 
km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 25.06.2022, la Stadionul 
de Atletism din Craiova, conform contractului prevăzut în Anexa nr. 1, ce 
face parte integrantă din prezentul raport;  

2. Scutirea de la plata taxelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 
463/2021, Anexa 5; 

3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport.  

 
               

Şef Serviciu, 
Marina Andronache  

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:08.03.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector, Eugen Barbu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:08.03.2022 
Semnătura: 

                                                                                               
 
 

Control Financiar-Preventiv,  
Simona Crenguța RUGEANU 
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CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr. ........... /................ 
 

încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod 
fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, email 
relatiicupublicul@primariacraiova.ro, reprezentat prin doamna Lia-Olguța VASILESCU, în 
calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare PARTENER 
și 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM, cu sediul în București, str. Dr. Primo Nebiolo, 
nr. 2, sector 1, telefon 0213192445, fax: 0213192445, e-mail office@fra.ro, legal reprezentată 
prin doamna Anișoara STANCIU, în calitate de Președinte, denumit în continuare 
ORGANIZATOR 
 
Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării a șase 
evenimente sportive pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova și anume: Campionatele 
Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-06.06.2022, Campionatul 
Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-11.06.2022, Campionatul 
Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, Campionatul Balcanic de 
Seniori, în perioada 17-19.06.2022, Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe 
Combinate FINALĂ în perioada 24-26.06.2022, Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, 
U 23 și U 20 FINALĂ în data de 25.06.2022. 
 
Art. 2 - Durata contractului: 
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la îndeplinirea 
tuturor obligațiilor contractuale. 
 

Art. 3 - Temeiul juridic:    

Potrivit art. 108 coroborat cu art 297, art. 129 alin. 7 coroborat cu alin. 9 lit. a) si art. 139 din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, potrivit art. 487 lit. c) din 
Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000, art. 
35 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 - privind asociațiile și fundațiile aprobata prin Legea 
nr. 246/2005, dispozitiile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice 
locale, actualizată și HCL nr. 463/2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale, pentru anul 2022 

 
Art. 4 - Principiile aplicabile:  
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt principiile legalității, egalității, 
transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității şi 
adaptabilității.  
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Art. 5 – Obligaţiile părţilor:     
 
5.1.  Federația Română de Atletism are următoarele obligații: 
 1) să semneze protocolul de predare-primire al imobilului Stadionul de Atletism, cu 
toate dotările incluse, pus la dispoziție de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei 
Craiova. Astfel, în ziua evenimentului, la predarea-primirea spre folosință a bunului, se 
întocmește de către Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare și Exploatare Stadion 
din cadrul Primăriei Craiova, cu beneficiarul organizator, protocolul de predare-primire (tur) 
sau minută, după caz, în care sunt consemnate zonele, mijloacele fixe, obiectele de inventar 
care fac obiectul predării-primirii și pentru care organizatorul deține folosința și este 
răspunzător pentru eventualele deteriorări aduse imobilului pe perioada preluării și 
desfășurării evenimentului sau utilizării temporare a unui spațiu, suportând cheltuielile 
necesare remedierii acestora. În maxim 3 zile de la încheierea evenimentului, se întocmește 
un alt protocol (retur)/minută privind predarea bunurilor și starea acestora. 
 2) să păstreze destinația bunurilor preluate prin protocolul de predare-primire și să le 
folosească potrivit specificului lor, să se îngrijească de folosința normală a acestora, potrivit 
destinației și specificului lor, în scopul organizării și desfășurării celor șase evenimente și să 
ia măsuri în vederea menținerii parametrilor legali de funcționare impuși de domeniul de 
utilizare; 
 3) să răspundă pentru eventualele deteriorări aduse imobilului și dotărilor acestuia (atât 
în interior, cât și în exterior) pe perioada preluării și desfășurării evenimentului, suportând 
cheltuielile necesare remedierii acestora; 
 4) să asigure și să respecte toate măsurile de siguranță pentru participanți, sportivi și 
spectatori, conform legislației în vigoare; 
  5) organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului în legătură cu 
acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, răni ușoare 
sau mortale sau altele provenite sau rezultate prin participarea la eveniment. 
  6) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată 
durata desfăşurării evenimentului 

7) să respecte Procedura privind taxele locale pentru utilizarea temporară a 
Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Atletism situat în B-dul. Ilie Balaci, nr. 8, Craiova 
prevăzută la punctul II din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 463/2021, anexată la prezentul contract, exceptând art. art. 6.6 și, respectiv, art. 6.2. – 
punctul care se referă la constituirea garanției de bună execuție în contul Primăriei Craiova și 
punctul care se referă la dovada existenței unui contract cu o firmă de reparații; 
 8) să desemneze o persoană de contact pentru coordonarea implementării prezentului 
contract de asociere și pentru menținerea legăturii cu responsabilii Stadionului de Atletism din 
cadrul Primăriei Municipiul Craiova; 
 9) să asigure toate cheltuielile necesare pentru organizarea Campionatelor 
Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-06.06.2022, Campionatul 
Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-11.06.2022, Campionatul 
Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, Campionatul Balcanic de 
Seniori, în perioada 17-19.06.2022, Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe 
Combinate FINALĂ în perioada 24-26.06.2022, Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, 
U 23 și U 20 FINALĂ în data de 25.06.2022, conform regulamentelor aferente acestor șase 
competiții; 
 10) să asigure cronometrajul electronic cu toată aparatura impusă de regulamentul 
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competițiilor, în vederea omologării performanțelor realizate; 

11) să asigure instruirea corpului de arbitri din Municipiul Craiova, în vederea  
desfășurării celor șase competiții, în cele mai bune condiții, conform regulamentelor interne și 
internaționale; 
 12) să asigure secretariatul de concurs pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea 
celor șase competiții menționate, ce se vor desfășura pe Stadionul de Atletism din Craiova; 
 13) să se asigure că organizarea celor șase evenimente se va desfăşura în cele mai bune 
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul, regulamentele și 
programul de ansamblu prezentate în propunerea de parteneriat, având ca singur criteriu 
asumat creșterea calității și a impactului public pentru cele șase evenimente; 
 14) să obțină și să achite toate autorizațiile de la instituții responsabile cu drepturile de 
autor din domeniu din țară și străinătate, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, 
DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc. sau altele asemenea, dacă este cazul; 
 15) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ceea ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice 
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau de către orice alt 
terț în legătură cu cele șase evenimente, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator; 
 16) să asigure promovarea celor șase evenimente și a Partenerului prin conceperea, 
producția/realizarea și difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale, reportaje 
etc. de promovare, afișe, flyere, bannere, spidere etc., prin promovare pe rețele de socializare, 
inclusiv prin mulțumiri verbale adresate de către Organizator Partenerului în cadrul 
manifestărilor din cadrul celor șase evenimente.  
 17) să promoveze la nivel național imaginea, logoul și sigla Primăriei Municipiului 
Craiova în mass-media (presă print, radio, tv, online și social-media) și pe toate materialele 
necesare desfășurării acestor competiții (pliante, afișe, bannere, foi concurs, rezultate, site-ul 
FRA etc.) 
 18) să permită Partenerului posibilitatea de promovare în spațiile celor șase 
evenimente, în afara modalităților mai sus menționate, prin amplasarea de roll-up-uri sau alte 
display-uri, flyere sau alte materiale de promovare de acest gen ale Partenerului; 
 19) să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului cu 
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi Consiliul Local 

al Municipiului Craiova“, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia 
audiovizualului; 
 20) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane 
împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din 
manifestările cuprinse în cadrul celor șase evenimente și anume:  
Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-06.06.2022, 
Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-11.06.2022, 
Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022,  
Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022,  
Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 24 -
26.06.2022,  
Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 25.06.2022. 
 21) să obțină toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării celor șase evenimente, 
cu respectarea legislației în vigoare; 
 22) să depună toate diligențele pentru soluționarea oricăror probleme apărute în 
derularea prezentului contract; 
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 23) să respecte toate măsurile și reglementările prevăzute de legislația națională și 
locală privind prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, valabile la data 
desfășurării celor șase evenimente. 
 24) să asigure intrarea gratuită a spectatorilor la cele șase evenimente, conform 
reglementărilor valabile la data desfășurării celor șase evenimente.  
 25) să asigure asistența medicală de specialitate pentru desfășurarea în condiții de 
siguranță a celor șase competiții. 

 
5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă: 
 1) să asigure Federației Române de Atletism punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 
Stadionului de Atletism din Craiova, a personalului auxiliar pe perioada desfășurarii celor 
șase evenimente, respectiv Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în 
perioada 05-06.06.2022, Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în 
perioada 10-11.06.2022, Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-
12.06.2022, Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, Campionatul 
Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 24-26.06.2022, 
Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 25.06.2022 și 
să asigure scutirea depunerii garanției de bună execuție, prin scutirea de la plata taxelor 
prevăzute în HCL nr. 463/2021, Anexa 5, Punctul I – Nivelul taxelor – și art. 6.2 și art. 6.6. – 
Garanții solicitate – de la Punctul II din Anexa 5, conform art. 108 și art. 297 din Codul 
Administrativ; 
 2) să desemneze persoana de contact și colectivul de organizare pentru coordonarea 
implementării prezentului contract de parteneriat și repartizării sarcinilor fiecărui membru al 
colectivului; 
 3) să organizeze o întâlnire de lucru cu toți factorii de decizie și instituțiile abilitate și 
implicate în organizarea celor șase competiții - Poliția Locală Craiova, Inspectoratul de 
Jandarmi Județean Dolj, Poliția Municipiului Craiova, ISU Dolj, Gruparea de Jandarmi 
Mobilă Craiova “Frații Buzești”, servicii medicale competente (salvare / smurd), într-un 
termen premergător fiecărei competiții, stabilit de comun acord cu organizatorul. 
 4) să asigure toate materialele de concurs conform prevederilor / regulamentelor celor 
șase competiții;   
  5) să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale pe 
domeniul public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este 
susţinut de Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova şi să susţină, la 
rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție (de tipul 
comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport financiar suplimentar din partea 
partenerului; 
  6) să comunice Biroului Rutier Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, 
Grupării Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei 
Municipiului Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, 
manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova, pe Stadionul de Atletism, în vederea 
sprijinirii cu personal de specialitate şi asigurării de asistenţă în perioada desfăşurării celor 
șase evenimente, conform reglementărilor în vigoare. 
 
Art. 6 -  Modificarea contractului 
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul 
părților. 
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat 
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retroactiv este nul. 
 
Art. 7 – Încetarea contractului 
1) Prezentul contract de asociere încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. 
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod 
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea 
contractului și de a pretinde daune interese. 
 
Art. 8 – 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. 9 – 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. 10 – Dispoziţii finale  
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris. 
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți. 
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este 
obligată să notifice de îndată cealaltă parte. 
Prezentul contract conţine un număr de 5 (cinci) 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 al Municipiului Craiova     

                           Primar,                   
               Lia-Olguța VASILESCU 
 

           Federația Română de Atletism          
                          
                              Președinte 
                      Anișoara STANCIU 

 
         Direcţia Economico - Financiară                              
                   Daniela MILITARU     

      
             Control Financiar-Preventiv,                                                          
            Simona Crenguța RUGEANU                                
                                                                                     
                  Şef Serviciul Imagine,                               
              Marina ANDRONACHE                    
             
                Avizat pentru legalitate,                              
           Mariana-Denisa MUNTEANU                                   





FEDERAŢIA ROMANĂ DE ATLETISM 

2JEŞIRE Nr. 	 

_ 	 Ziva 	Luna 	Anul 	 

federOd rom de 44000. 

<7  di li at etţs 
Către: Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local al Municipiului 

Craiova 

in atenţia: doamnei Lia-Olguţa VASILESCU, primarul municipiului Craiova 
•Stirnată Doamnă Primar,• 

Tinând cont de faptul că, stadionul de atletism "Nicolae Mărăşescu" din Municipiul Craiova 
are toate dotările necesare organizării de competiţii naţionale şi internaţionale, fiind acreditat de către 
-\sociaţia Europeană de profil, Federaţia Română de Atletism, vă adresează respectuoasa rUgăminte 
de a supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova posibilitatea organizării In condiţii de 

intre Primăria Craiova i Federaţia Română de Atletism, în colaborare cu 
judeţeană de atletism Dolj, a unor competiţii de atletism din Calendarul Competiţional al 

Atletism aprobate pentru anul 2022, competiţii care să beneficieze de gratuitate, respectiv: 

Campionatele Internaţionale ale României şi C.N. U20 Etapa 1 din 5-6.06.2022. 

2. C.N. U18 Cadeţi şi Probe Combinate FINALA din 10-11-06.2022. 

C.N. Copii 1 şi 2 - FINALA din 11-12.06.2022. 

4. Campionatul Balcanic de Seniori in zilele de 17-19.06.2022. 
5 C. N. de Seniori, U23 şi Probe Combinate FINALA din 24-26.06.2022. 

. C.N.20 km, Marş Seniori, U 23 şi U 20 FINALA din 25.06.2022. 

Condiţiile ce vor fi asigurate de cei doi parteneri, respectiv Primaria Municipiului Craiova 
Federaţia Română de Atletism, vor fi cuprinse In Acordul de Parteneriat. 

Totodată, pentru definirea statutului de parteneriat privind stadionul municipal de atletisrr 
"Nicolae Mărăşescu", vă rugă'm să dispuneţi organizarea unei Tntâlniri de lucru cu toţi factorii de 
decizie şi cu ,atribuţii privind funcţionarea stadionului, cu cel puţin 30 zile Inainte de data 
organizării primei competiţii internationale de atletism programată să aibă loc In perioada 17- 
1906.2022, respectiv Campionatul Balcanic de Seniori. 

Pentru organizarea competiţillor conform prevederilor regulamentare, Impreună cu Asociaţia 
de atletisM Dolj, vom pregăti toate cerinţele organizatorice necesare, precum şi instruirea 

federatia romdna de atletism 
Str. :Dr..Primo Neb101o nr 2, sector l., 01.1.349, .Bucuresti, România 
teitfax +40-21,319244 /46/47,.office@fra:ra, www.fra.ro  
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Ătesicitietisni 	  
rbitri din Municipiul Craiova, care să asigure desfăsurarea acestor competitii in cele mai 

conform regulamentelor interne si internaţionale. 

acestor competiţii v.fi un bun prilej pentru promovarea noului stadion din rnunicipiul 
şi un model de urmat pentru celelalte comunităţi locale pentru a construi noi baze 

d€:dicate atletismului, 

speranţa că rugămintea noastră va primi un răspuns favorabjl, vă rugăm să primiţi• inalta 
consideraţie. 

Federatiei Române 
de Atletism , (\• 

Secretarul 
Rom 
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federatia româna de . atletism - 
Prirno Nebiolo nr 2, sector 1, 011349, Bucureşti, R'oinânia 

telffax +40-21-3192445/46/47, office@fra.ro, www.fra.ro  



Auexa mn 5 la Flotdl.6rea CoirsiHului Local a! Municipiultri Craiova nr.46312{J21

llir,etrul taxelor- IncaIe 1tentrtt utilizal'ezi teln;lol'zrrii

a Complexului Sportiv Craior,a-Staclion de Alletismr situat iu ts-clul. Ilie Balaci nr' 8,

crzrior,a qi procedura de adnlillistl'are 2i acestora

potrivit clatelor. 1rr-rtrlicate 1re sile-r-rl N4inisterurlui Irinanlelor Publice. pelltrLl indexarea imllozitelor

si tarelor al'erente anr-rlui 2022, rata irrflatiei este de 2-6%

I. Nivelul
Nr.
crt.

I

taxclor
D en uui re actir,'itatei'eveni t.tlent

Evenintente atletice si t-uaratoane

internatior-rale

2 Evenit.ttente atletice si l-l-iaratoatle loca1e'

iucletene. Legiorlalg sl naliorlale

3 Acess pista de atletism de cotlcuts sau

zoni de incalzire 1r"'arm-uP)

1 Abonatlent pista de atletism de coi-tcurs

sau zot.th de irrcalzit'e (u'arnl-up), mar 15

sedinte

5 Antrenat.nent pe suplafata inierbati
a. lttax i9 Persoane
b. min. 20 Persoane

6 a. Tur tul'istic, inclusiv t'estiare

b. Tur turistic, iirclusiv vestiare. grup

_ tttitt l0 per':.

7 Folosire nocturlla
a. comPetitii
b. antrenatlent. zona \\'arlll-uP

Conferinle de presi. .ori..,nt. a.
vAnzari 5i training-uri (irl sali cor-ilbrinte)

Eveninrente cu public (erpozilii.

spectacole, concefie, festivaluri, intrulliri
cu caracter col-tlercial si leligios.
evenirnente sportive altele decAt cele

atletice etc), lnclusiv erterior

Eveninrettte ce ir-nplici utilizarea

triburnei. fara r-rtrlizarea pistei si

Sazortr"tlLti

Tar[ pentru atlul
202 1

20.000 leilzi

7.000 leilz.i

5 leiipers/ot"a

-l'axi perttrlt allul 202)

10.000 ieilzi

5.000 lci zi

5 1ei/pers/ora

50 1ei,'Persiluna

1 5 leir'persoat'if,itt-tr

10 lei,'persoar-iai tur

1 .500 1ei,'ora

500 ieiiora

leiipersi luna51

IUU let ot'a sata

i 000 1eii4 ore,'sali
1500 1ei,'8 oreisali

1 5.000 leilzi

1000 lcir'ord
1500 lei/;l ore
1700 lei,i 8 ore

1.000 lei/ora
1.500 lei/ora

1 5 leiiper soan6/tur
10 iei,pelsoanf,/ tut

1.539 leiiora
51 3 iei/ola

513 leii orf,i sald

1026 lei,',1 oreisald
I 5i9 lei E ore sala

10.000 leilzi

1026 leiror[
1539 lei/4 ore
l7-14 1ei,'8 ore

10



l1 L,r,eninrente restrArlse. care nLr iniplici

Lrtilizarea gaz-ortultti si a spaliilor din

triburne (caritate, cliner-rri etc)

Acess sala fitr-ress (exclr-rsiv petltru

:portir i)

Ai-rouat-nettt sala fltness. t-tlax 15 sedintr-

(erclLrsi\ pelltrrt sporti\ i)

Abonament acces vestiat"

Utilizare tel.Itllol'ara r estiat', ir-i alala

col1llletiti ilor sportir e

Seclinte Ibto,'l'ideo pl'ii.atc. grurll rtrar. 10

pef soal1e

Seclinte fbtoi'r,'ideo lllivate- grull nlirr. 1 1

pef soalie

Sedinte fbtolr'ideo private cu caracter

cottret'cial

Evenimente sezoniere (targuri sezoniere)

inclusiv apt'ovizionare

Utilizare spaiii publicirare itrtet'ioat'c

stadionului (alte1e decat cele adiacente

pistei si gazorrului)

Utilizare spalri pubii.irur. erterioare

stadionr-rlui:

- suprafata utilizaia ttrittiltr 150 rlrlr

- suprafata ulrlizata uinim l0 urp si

tlarittr i-19 nr1''

Utilizare tettrporard slralii destinate

actri,itililot conlerciale

Utilizare tel-illlot'ar6 etai 111 petltru alte

evenitnente in afara celor coirllletitionale

10

leitmp/evenitttent

5 lei/persi ola

50 lei/pers/lur-ia

25 leii persi lLrnI

100 lei,iot'it

300 lei,/4 ore

:100 teiiora

500 leir'ord

1.000 leiiori

32 leir'tupizi

100 leiimp/zi

50 leiirnpiiunl
70 lei,lmpiiutld

11

1eiirlp/eveuttuent

1.000 1ei,'orh'er''

2.500 lei/4 ore/ev
3150q 1ei,'8 orerev

utilizarea temPorari a

B-dul Ilie Balacin nr. 8,

10 leiirulri er cnit-uetrt

5 le trpelsi ora

51 leiiltersi luna

26 leiipers.luna

103 1et,'ord

308 lei/4 ore

.t 10 lc'i, ori

513 1ei, orf,

f .O:O leiroLa

33 leiirrpizi

i 03 leilnplzi

14

15

12

l3

l6

11

20

18

19

21

51 ieii'mpilund
l: lei lllP lulla

1 7 1ei/mp/evenit'netlt

1.026 leiiolf,/ev
2.565 iei/'4 ore,'ev

3 591 1ei/8 ore/w

Complexului SPortiv
Craiova

))

II. Procedura privind tarele locale pentru

Craiova - Stadion de Atletism situat ?n

1. DisPozitii generale

Art.l.1. procedura pentru utilizarea teutporara a cortrplerr-ilui Sltortiv ctaiova Stadior-r de Atletisrn

sitr_rat in B-dr-rl Ilie Balaci. nr. 8. Craiova, clcnr:rIitd in continuare Procedura. cupritlde ttortlle pliVind

orqarizarea si l.r-rlctiorlarea "cor.npler Sportiv craiova Staclion cle Atletist-u".

)



Ar"t.tr.2. "Colrpler Sportiy Craiova Staclion cle i\tlctisln" este utt bltn pr-rblic al'lat in irlopric-tatea

,runicipiului Craior,,a si in adnrinjstrarea Dilectiei Sen,icii PLrtrlice C'raioria. uil stadi0l'] n'i0dern 0u

clestinatia atletism constrLut in Lrnna rcllLrntarii la pista c1e atlctistlr de pe vechiutl stacliotr Ion

Oblernenco, rcspectancir-r-sc Legea 69/2000. clotat la celc nrai inalte stanclat'de, r,tn spatiut dedrcat

atletisntglr,ri, astfel incAt si sltrijinc si si incura.ieze clez-r,oltarea acestei ralruri sporlive irl C'raiova.

prin clesflisurarea antrenanrentelor si conrpetitiilor atletice cle tliVel local. .judetean. zonzil.

interjucletean, natioual si interrlational'

Art.1.3. Scopul prezentei procecluri este acela cle a crea urt cadru adecvat de desfhsllrare a

activit,ltilot tpo,tii,,. cLr p'ioritate, clar si cele cultLrral educative. de divcrtisllletlt si sociale- care sf,

spriline actiriitatea cle dezvoltare a sportulr-ri de n-iasi si conrpetitiortal. preculll si petrccerea tinlpulr-ti

liber a locLritorilor ltur-rici1-riulr-ri Craiova. cLr respectarea si prote-iarea vietii- sanatatii si irttercselor

cetAtenilot. precuttt si a rnediuir:i.

Art.i.;{. Structura organizatorici a persolralr-rlui cle la "Con-rplex Sportiv Cratova- Stadion de

- Atletisn'' este..u 1""iizuta in organigrar-na Prinrdriei Municipiului Craiova - Directia Servicii
publice - Seryiciul Ac1-nilrstlare si E,rploatare Staclion. putAnd fi modificatd prin HCL atullci cArld

sitr.ratia o intputre.
Ser'iciil e de pazd.. curdtenie. de intretinere a gazor-ru1ui. a pistei sar-r a altor spatii. de

suprave,rhere tehnicE- (centrale lenlice. irrstalatii electrice si electronice, telefouie. internet, grup

electrogen. instalatie nociumi. supraveehere Video- control acces. alarnlare irlcendii etc) se Yol'

tealiza priti personal,,r1 proprir-r speciaiizat sau ltrit-i erterttalizare. dupd caz.

.{rt.1.5. Domeniul de aplicare. Prezenta;rrocedurd se aplicI in cadlul Direcliei Servicii Purblice

Ser,icir-r1 Adnrinistru..;i Erltloa.tare Stadion. si in cadrul Directiei Patrirllot-tiu - Serviciul Urmdnie

Cortracle Agenli Ecolor-pici din caclrul Prin-rdriei MLrnicipir-rlui Craiola in vederea inlplen-iet-itarii :,

respectdrii acestuia.
ptocedura stabileste r"aporturile dintre adrritristt'atia stadionului si beneficiari privilrd accesul

si utilizarea "Cor-pple.x Sportirl Craior,a - Staciior-i cle Atletisrr", drepturile si obligaiiile adrnir-iistratiei

^ i,odior-,ului, a benefrcrarilor in scol'rul clesfasr-rrarii corespr-ruzatoare a actir;itiiilor sportive atletice de'

rui'el local, judeteau, inter-judeteari. national si internationai precum si activitati curlturale" educative

si de agreement, pentru .u.. u fost realizat eclificiurl si clesfasLlrarea in conditii optirlle a actiVitatii de

adrtrir-ristrare si itltretitlere a acesttlia.

Art.1.6. prer,ederile prezeltei Proceclr-rri se vor alrlica beneficiar"ilor in raport cu {'iecare contract.

abona,tent. rlrept cle folosilth e1c.. incheiat cr-r administralia stadionulr-ri sau reprezerltatttii legali ai

"Courplex Sportiv Claiova Stadion de Atletistl".

Art.1 .7. Ltiliz,area spaliilor. dotdrilor si serviciilor obiectivelor este pernrisZr tlunlai cu respectarea

clesti,atiei si in condlliile stabilite c1e cf,tre prezenta Procedr-rrd. De asel.nellea. r-rtilizarea "Cotlplex

Sporlir- Craioi.a Stadion cle Atletisrr" se face ir-r baza unor tarife reglernentate si aprobate de

Clonsilir-rl I-oca1.



Art.X"E. Docutneutc cle refen'ilit5

in tenreiul dispoziliilor:
I-egea nt'. ))Jt2015 privind Cloclr-rl f'jscal;

Or.clonanla cle L-irgenlA a CLiventului nr.57i20l9 1lrivirlc'l CoclLrl adnrirlistrativ:

Cociurl Civi1.

Se instituie ca taxe locale. aprobate prin Hot[rAre a Consilir"rlui Local. taxele pentru r-rtilizarca

teirlporara a locurilor- publice-Complexul Sportiv Craiova-Staclion cle Atletisn-r situat in ll-clul. ilie

Balaci. nr. 8. Craiot'a. pt'errdzute itr prezetrta procednrd.

2. [teglemeptiri privind utilizarea "Comtrllerului Sllortiv Craiova- Stadion de Atletistm"

Art.2.l. Fiincl cea 6rai uroderrra baza sportira atlclicii din larii. bcrteflciind de iuvcstitii la ccie nlai

inalte staldarcl. prin prezenta Proceclr,rrd po1 fl enunterate. l}rir a se 1illlita la acestea, activitatile

sporliye. eclucative si cultr-rrale care pot fl orgattizate. dulli ct-tt'tl urtrleazi:

a) eyelirleltte sportive deslisurate conforrl calenclarului sportir, la rlivelul Municipiului Craiova
-'pe,tr,-r disciplina atletrsn-r precullt si incir-rderea stadionului in calertdarul eVellitnentelor atletice

jucletene zonale, 1a1io1ale si internationale ltelttru courpetitii oficiale cupriirse ir-r calendareleA'.i.A.

DOLJ. F.R.A.. I.S.J. DOLJ, D.J.T.S. DOI-J, F.E.F.S. CRAIO\A.
Ir) Orgalizar-ea cle competilii sportive ntuniciltale. .iudetene, t-iationale si it-itertlatiolrale la care

participa cluburile sporrii,e scolare si universitale subor"donate \4.E.C. 5i de drept pubiic ot'gattizate

cle asociatiile judeletle de atletisnl.

c) corrpetitiile atletice orsarrizate de alte structuri sportive (structurii MAI.MAPN),

d) actii,itali sportive atletice ce se clestlsoarf, in baza ultor acorduri de utilizare tet'uporari cu alte

persoatle fizi-ce sau jr-rriclice, cluburi sau asociatii sportive in limita capacititilor disponibile" a

irrogru,.,rriui stabilit. in functie cle calendarul corrpetitional si a capacititii de folosinld a bazei

sPortive.
e) eyeniltelte culturale si distractir,e - concerte, f'estivaluri, spectacole in fuctie de progr"amul de

antrenallent si calei-rdarul conrpetitior-ial al A.lA Doij . F.R.A.

f; e'eniurente sociale si educative - reui"riuni, erpozitii si tArguri ten-ratice diverse (turisrn- irrobiliare,

^ joburi. hobbr,. produse traditionale. bunuri de larg consum etc.. fara a periclita acti\/itatea ateltica de

1'ler formanta;
g) acti'itati cor-nerciale ale agentilor econonrici in vederea comercializi,;ii produselor alirtrentare si

nu numai cu ocazia eyenii-pelteiol sportive organizatein incinta "Cotlpler Sportiv Craiova - Stadiorl

de Atletisijl"'. ce ar-r incheiat iri acest scop acorduri cu proprietarul bazei sporti\re'

Ir) Organizat'ea cle competitii atletice clestinate ltersoanior cu dezabilitati

Arl,Z.Z. Frogi-nitr.,i.;;1 q-,.,11i1)u-tiiiilot' s1-.ril'iir'., ur.l caractcr 1rlca1" jucletean. zcltt:rl. i"iationai saLl

irric*r:rtic;ia1. i;rcrr-rr:r si :: nranii'cstlriio;' cllLr.:ati\ e sali cltliilrale- ple cLt1ll si ccle lalie nctiYitiiti

nle11tior1ate in Irioccriura:;e i,a iace cu al;rtrbirrca Pt'intat'iei hlLrititlil:,ir-rlLii CraioVa.

Art.2.3. Baza sportir,i "Contltler Sportiv Craiova - Stadion de Atletisrtl" \'a fi utrlizatd'. in principal.

pentrLr actirritaiea sporti\/a atletica conlbrm programului stabilit de administralia stadionului,

prioritate ar,and eveuii.nentele corlpetitionale 1a nivelul F.R.A. A..l.A. Doli, la ir-icepr-rtu1 fiecirui

anr,sezolr corryetitional. clatele eveninrentelor sportive si caleitdarul competitional fiirld tratrsnlise

Directiei Servicii publicc- Selr,'icir-rl Acin-rinistrare si Exploatare Stadiorl dill caclrurl Prirlliriei

M iuric ipiLrlui C't'aior lt'



Art.2.4. Corrpetiliile si acrivitatile sportiVe atletice au ltriolitate iit clesfhsurarea et'ettit.tretltelor

orqarizale ceieialte activitati nrentionare in continLrlr-r1 Art.l.1. se vOr desfhsura in liniita

disponibilitalilor cLr aprobarea prinrariei N4uniciPiuiLri C-'raiova- in furrrctie cle toti factolii

organizatorici raportati la calerlclarul cop-rpetitiorlal aprobat'

Art.2.5" ,,Complex SportiV Craiova - Staclion cle Atletislr" poate fi lolosit si de catr-e alte rat-tluri

sporti'e pentru perioaila cie pregatire flziczr generala in fur-rctie c1e progran-iuil de anttetratlretrt si

calendarul corr"rpetitional al AJA Doli , F'R'A'

3. Regre*re*tiri privind accesur in incinta "comprexului sportiv craiova- stadion de

Atletism"

Art.3.x" Accesurl in irci,ta "Complex Sportiv c)'aiova - Staciion cle Atletisr11". se face in itlterl'alui

orar stabilit de citre achninislratia sladionului in baza solicitdrilor reprezentantilor A"l'A' Doij'

clubur.ilor sportiVe. F.E.F.s., Lrceului cr-r PIog|am sportir'. scoliior spofii\''e etc' si care este aflsat la

irrtrare sau intt'-titr loc accesibil vizLralizarii^

Art.3.2. orrce,rodificdri ale or.arului r,'or fi aduse la cur-rostinta beneficiarilor prin afisare sau pritl

instiintariirotificari tr-ansrrlise prin orice nrijloace de comunicare (iuclusiV electrorlice), llrevlzute de

lege si atur-rci ca,d se considerf, necesal' u ,. tro,lr,lite. Din ,. oirentul afis[rii pe o perioada de sapte

zile caleldaristice . llodificdriie orarltlui se cot.tsideri illsuSite de cdtre betleficiari'

Art.3.3. irtreruperea accesului pe perioacie nrai iu,gi. va fi rtotificath si allsatS irl tir-np util' iar

eventualele abonar-nente emise in intervalul aceastei perioade fiind llrelungite corespullzator' dupd

caz., iar acordtirile i,cheiate in scopul folosintei bazei sportive vot putea fi modificate pritr acte

aditionale la acestea.

Art.3.4. Accesul in incinta
umrdtoarelor docuu-ietlte.

"Cotrpler Sportiv Craioya - Stacliorr de Atletisnl" Se ya face in baza

a) Bi leteiabotiaueute achizitiollate cu ocazia desf'asurarii evetiiu-ientelor sportive. conlpetitiilor sau

nranifestirilor sportit'e cu public:

b) Docun-re,tul ce atesti achitarea taxei de utilizare temporarf, a Complerului Sportiv craiorra -
Stadion de Atletism:
c) InYitalii emrse de citre entitatile sllolti\ie olganizatoare sau r-r'rurlicipalitate' dupi caz:

d) Legiti,ratii e,-rise de cdtre entitatiie ce utiiizeaz[ ter-nporar "courplexul SportiV Craiova - Stadion

de Atletisn-r"l
e) Docutlentele t-uentiot.iate in acordurile de

- Directia Servicii Publice si berleficiari.

{) Accesul in incinta stadionuiui este gratuit

fiincl nieniionate itl prezetrta Procedr-rrh;

folosilt[ ilcheiate iutre Primilia Mr-rnicipiuiui Craiova

pentru entitdtile si persoanele flzice, aceste categorii

Art.3.5. Accesul cu auto'e1iicule ir-r incir-rta "Cor-npler Sportiv Craiova - Staclion de Atletisl]t"este

STRICT INTERZIS. cu excePtia:

a) persor-ra1,1r,ri anga.iat cat si persor-ralului desenurat c1e citre adttrinistratia stadionului. care \/or a\rea

acces cu auto'ehicurle i, ilcinta "Cornpler Sportiv craiova - Stadiorr de Atletisrlt'"' dar firf, obturarea

sau blocar.ea cailor c1e acces si cloar in'scolrul intrctinelii. r"eparatiilor sau nlelltclliultei bazei spot'tive
)



si in al'ara llrogratrtelor sportive ilr deshsurarc'

ti) Agenlii econonrici carc aLrincheiat acordr-rri cle Lrtilizare in veclerea c0lllelciali[rii de caf-ea, b[Lrtuil

rlcoritoare saLl prodr,rse c1e- patiserie ori aliurcntarc'. acestia vor putea face allt'oVizioriarea cu 5 orc

irair-ite cle i,ceper-ea aclivitrtilor sportive si cle intrarca publicttlui citre locurile drn tribulle'

c) Ar-rtorrehiculele aparlinancl institr-rliilor publice. r'eipectiv atrrbulanta. polilia' pompielii' ISU'

ntenite s5 asigr,n-e sigur-anta perltrll buna clesl?surare a activit[tilor sportive" vor avea acces in irlcilrta

',Cotrrpler Sportir, Craior,a - Stadiorr c1e Atletisrl..'

d) Autotu'is,rele societatii c1e pazi itl veclcrea realizdrii activitl1ilor spercifice"

e) Ar.rtoturisurele antrenorilor si plofesolilor c1e atletism sa aiba acces it-r parcarea stadionurlui de

atletisrr. atunci cAnd tlu sunt coul'rctitii'

Art.3.d. in aiara perioadelor in car-e sunt ii.r desfasurare colriretilii spoltive Plat'rificate- illtrarea ill

ir-rcinta ,'compler Sportiv craior a Stadion c1e Atietism". indifcrent de tipul beneflciarLrltri' se \/a

COpSe11.]1ta intr-un legiStrr-r C1e aCces llersoalle, Conset-unAndu-Se Llrlllatoarele clate:

^ a) Nuntele si ltrenuntele ltersoanei {rztce siisau a insotitolului:
^ 

b) Dettuurireu p.rrou,l.i .juridice' daca este cazul:

.j Seria si nr. abonan-ientului sau a legiti'ratiei. dupi caz.

d) Data si ora intririi,,ieSirii drn irrcirlta stadionului:

e) Observatii. r,rnde este cazul:

f) Sentrlitura de coufirmare a beilet-rciarulLri' i..
oblieati'itatea soiicitirii docur-nentelor doveditoar e si irrscrierea acestora in registrll' 1'e\'111e

personalului de paza^iarbeneficiarii auobligatiadeaprezentadocut'uentelesolicitate'incazcolltrai

interzicandu-ii-se accesul'

Art.3.7. orarul cle tunctionare al "Corlpler Sportiv Craiova - Stadion ile Atletisnl" este zilnic inti-e

orele 0g.00 - 21.00. acesta putand rrporru niodificari in functie de evenimetltele sportive satt aite

activitati.

Art.3.g. Entitatile sportive \/or l]lezeltta calendarul competitional llentru atlul it-i curs si programul

sdpt'rr-raralil,rar de antrenament si vor notifica in scris sau prin uriiloace electroltice adlninistratia

stadionului. cu cel putin 3 zlle lucrdtoare ir.iainte, asupra ntodiflc6rilor apf,rute pe parcllrs'

Art.3.g. Entitatile sportive rior trailsl.nite administratiei stadionuiur iiste cLl pel'sc)allele desenltrate sf,

participe ja a,trena,-iente sau competilii sportive. preculr si lista persoanelor care au acces in tribr-rna

t'Co,-,-,p1.rulr-ri Si-rortiv Craiova - Staclion de Atletisnl".

Art. 3. 1 0. Docurlenieie nccesare iliioci-iiil'ii abonamentul ui sttt-tt :

a)copiedupaactulcleidelrtitatealsolicitarltuiui:
b) dovada achitlrii tarei de abonatnent stabilite de citre aLttoritatea public6'

Art.3.11.Angajalii entitarilor sportive ai-rlrate laA.J.A. Doli. precull1 si teprezerltar-rtii acestora ' in

baza legitinialiei eliberat[ si Vizatd de c[tre acestea" au acces gratuit in incinta ''complex Sllortiv

craio'a - Sradion clc Atletis6'-', cLr Acorch-rl adr-ninistrariei stadionr-rlui si cu respectarea rloruelor din

prezenta Procedr-rt'4.



Art.3.l2. Ileltrezeltaltii r.nass-utecJia ali acccs gratLrit in incinta "Con-rlller Sportiv Craiova Stacliorl

de Atletislr" iu baza unei solicitari prealabiie privind prezenta la conlpetitii sportive apObata. cu

prezcntalea clovezii cletinerii r-rnei Ieeitinratii prof'esiorlale vizat[.

Art.3.13. Transltiterea i1 clirect a compctitiilor cle atletism sau a altor evellillretttc pe posturile cle

teleriizir-rne se \ia putea realiza doar cur acorclul entititilor spottiveiorganizatorilor clc evetritlrettte si a

reprezentantilor "Contpler Sportiv Craiova - Staclion de Atletisln".

Art.3.14. Accesul in inciuta "Corupler Sportiv Craiova __ Stadron cle Atletisrr" a persoallelor itt stare

cle ebrietate. sub influenta bAr-rturilor alcoolice. a substantelor ltalucitiogeue. ctl prodr-tse ori substante

pericr-r1oase. clr lrateriale erplozibile. arnrc albc. anue letale sau neletaie. este STRICT INI-ERZIS!

Art.3.15. \4unicipiul Craiova. prin Prinr.iria N4r-rnicipiului Clraiova - Directia Servicii Publice-

Sel,iciul Acilriniitrare si L,rploatare Stadion. in calitate de proprietar" al bazei sllortive ce lace

obiectul prezer1tei Procecluri. isi rezen'a clreptul de a eliitriua din incirtta localiei orice pelsoand- it.t

otice r-r-tot.lerrt. daca aceasta nu respecti regr-i1ile c1e conduiti n'roraia. de disciplirlS si cr-rritetlic'

Art.3.l6. Este pellis portul cle arme 1eta1e sau neletale pentn-r angajalii ir-rstitutiiior aflali in
exet-citiui funclir-rnii. a i)ersoaltelor autorizate in acest sens sau a altol cateoorii de persoane- dotate

legal peptru portul sar-r utilizarea acestora (\4ir-risterul Adrninistratiei si Irlternelor- agenti de pazi si

p*t..ti" apai-tilAncl societ[tii de plestiri sen,icii depazd.col]tractat-rtd etc.). corifornl legiior Statultri

RonrAn.

Art.3.17. Alte ltrer,.ederi privind accesltl in stadion

a) Accesul pe staclonul cle atletisil se face confon-n programului de acces cu bilet de acces,

cardr-rri de acces sau abonament.

lr) Accesui sporrivilor se face pebaza cardurilor de accesrabouametrte eulise de Prirndria

Mr-rnicipiului Cr aiova.
c) Accesul copiilor sr-rb 12 ani este ir-iterzis fbt'i atttrerlor.'profesol"insotitot'.

d) Este obligalorie respectarea pro-srall'lului orelor cle antrenantent spotliv destinat atletilor de

perforrlat'rta. in conforulitate cu llrogralllarea.
.y ert. interzis accesul pe pista cle atletisn-i cu patiire. ro1e. clrucioare .trotitlete- biciclete -

artirlale de cottrpattie c1c.

f) Este ilterzisd utilizarea bazei pentru antrenanrente si alergiri in tin-ipu1 con'rpetitiilor sau

e'enimente organizate cle F.R.A. A..l.A,Doli . I.S.J Dol.i . D..I.T.S., |-.E.F.S. Acestea vor fi afisate

cu ce1 putrn -18 ore ilraintc de intralea pe stadiorlul de atletism.

4. Reglemeltiri prir,ind utilizarea ciotirilor Complexului Sportiv Craiova - Stadion de

Atletism

Art. 4.1. Utilizarea Pistei
a) Accesurl pe pista se face doar in echipanleirt aclccr"at'

b) Alergarea se face obiigatoriu in seusul invers at ACELOR DE CEASORNIC.

c)Cr_rloare 1.I (clin interiorul ltistei)sunt rezerYate ltentru anlrenalllet-itele cle Iitezii " corllpetitiilor



si a antt'etratttetltele de verillcare llttlarc.

cl) Se e'ita sratiolarea pe pista de alerqare. Repaosul sau exercitiile statice sa vol fhce in interiorul

turnalitelot'.
c)Alergarea i1 cranrlloane cstc interzisa (acccsr-tl 1te lerelr se l'ace cloar cu incilteinlirlte

corespullzdloare )

fl atrtrenat'ttetrtul cut tlitlgea estc interzis

Art. 4.2. Interdictii
a) este i,terzisI folosirea cle citre pr-rblic a: sectoarelor de arutlcit'i si s[rituri. obstacoielol"

garcl-u-ilor si a p-raterialelol clestinate clr preponclelenta antrenatreutelot'de atletism'

b) Sr,rnt interzise categoriei public arutrcarile. chiar si cu t'tlateriale sportive persouale:

c)suni ittterzise atrtretratller-rtc1e si alcrs.area pe sc[ri' i]eiltrll pr-rblic.

d) consunrul bduturilol alcoolice si sr-lbstalltelor itlterzise prirl lege:

e) Flrtlatul (cr-r crceptia iocr-rrilor amenajate)

t) Consu,rul guprei 6e n-rcstecat, al seminlelor si al altor procluse care degradeazd pista. in 1r'iburre'

pe gazon sali ile suprafata de alergarel
q) postarea de narcaje. ariunturi. l'rannere sau alte anuntuli pe pista. sard sau cl[dire din Compler

Sporti' craior,a - staaion de Atletisn-i. fara aprobarea scrisa a Primfuiei Murlicipiulr-ri craiova'

hj Este interzisa lr1arcarea, trasarea cle seurne 1le sr-rprafata de alergate'

Art. 4.3. Alte Precizlri
a) Spatiile coniplexulr-ri sportir, - staclior-u-rl de atletislll \ror fi folosite corespullzdtor '

b) Deter.iorarea instalaliilor. gardurilor si echipar-ueutelor. resllectiv scaLlne. tribu[ia' pauouri

in-rpreimuitoate etc' \/a fi inlputatd celor in cauz6"

c) Cluburile s,or"tive ce reaiizeaz[ pregltirea f-rzic[ irr cadrui Complexului SpoItiV Craiova -
Stadion de Atletisrr, a1te1e ciecdt ceie Je atletisrn. preculx si pe|soanele fizice. vor r-rtiliza tlul-tlai

zona de inc[lzire a acestuia (u'arn-i-up)'

5. Reglementiri privind accesul agentilor economici in incinta 'nComplerului Sportiv

Craiol'a - Stadion de,{tletism"

Art.S.l. Accesul asentilor econonrici irr incirita "Complex Sportir, Craiova - stadion de Atletism'"

este perl.ris cloar cu aprobarea prinrariei N4unicipir-r1ui Craiova - Dilectia Se|r'icii Publice' inbaza

r-u-rr-ii c ontractiac orcl in c1-rei at.

Art.5.2. 1-r i,ci.ta "Corlpler Sportiv Craiova -- Stadion cle Atletrsm", respectiv in interiorul

tribunelor citre terenLrl de ioc. nu se Vor desfasllra actiYitdti conlerciale'

Art.S.3. ActiYitltile cor-nerciale Vor putea fl deslTsulate. cu ocazta eveuiuentelor ce au loc ir-r incirlta

bazei,r-rr,urai pe spaliul de sub triburie sau pe spafiul clir-r afara acestora, de-a lr-rngul gardului situat la

l:imita c1e proprietate salr in alte locurri special anicnajate it-i acest sens prin grija administratiei

stad ionr,rlr-ri.



Art.5.4. Agentii ecolonrici care solicita sa prestcze servicii cottrcrciale (f ara cot-uercializarea

baLrturiloL alcoolice). cr.r ocazia clesla$uLarii Lrnor eveniniente cultural-spO1"ti\Ie, iil incinta "Complex

Sporti' craio.,a Staclion cie- Atletisn-r". \,or prin-ri alrrobare petrtru cleslhsurarea actiVit[tii

co*ercialc. ir.r zorele stabilite c1e cdtre adurinistralia staclionului itr llartetieriaL cLl orgallizatorul' irl

confbflritate clr tarifele stabilite irrrn prezcnta ploceclur[. Predarea zotlei se va ef'ectua itl baza uuui

pr()ces r er'lral tle llrcdare-11'inrirc'

? ii/\ r -_, ...^^.-.:.. r-,-^;^.,. etorlin. ,4,- Atl etisrrrt, r. ' tliZa bhUtf-ffi
Art.l.5. ln 1,c1nta "Courpler Sportiv Craiova - Stadion de Atletisrll" l1u se vor colllercla

alcoolice sar-r alte substante interzise prin lege. iar cor-nercraltzarea apei. a biutuliiol't'dcoritoare de

orice fe1. a caf-elei. r,a fi ltern.risa nunrai ir-i an-rbala.je din plastic prer'62'ute cu capac'

Art.S.6. 1-rstalarea agentilor econonrici. in irrcinta "Compler SPortiv craiova- Staclioil de Atietrsm"'

va fi coordonald de citre adnrinistratia staclicinr-rlui si se\a 1'ace inaitlte cu cel putirl 5 (cinci)ore de

la incelterea activititilor sportir,'e. eciucative sau culturale'

*Art.5.7. Agentii ecoror-irici care s-au instalat pe spalii1e stabilite si destirlate scopuh-ri collrercial'

1up6 ef-ectuarea operatiunilor c1e descircare a nrdrfurilor si instalarea nlaterialelor trausllortate' r'oL

elibera incinta 
',co,rrpi., Sporti',,, Craior,a - Stadion cle Atletism" de autovehiculele transpotlatoare'

Art.5.g. i,., perioada clesfEsurarii actir,it6tilor sportive stabilite prin calendarul conlpetitionai

(festivitati educatiVe sau de agreu-ient)- l.lll se Yor deslzsura activitili corllerciale in afara "cot-tlpiex

Sporli' craror,a - Stadion c1e Atletisin", pe o distanta cle n-rir-rin'i 5 uretri de la iin-rita de proplietate'

pe clonre,iui pr-rbiic. c1e catre var-rz61ori ambnlanli sau colllerciarlti neautorizati'

6.SolicitiriutilizareConrplexSportivCraior,a_StadiorrdeAtletism

Art.6.1. OPerare
Se analizeazl solicitarea din l]Llnct de vedere a1 categoriei ;i datei evenituentr-r1ui (astfel incat

sa,u se suprapu,a cu altele de.ia programate). apoi se intocureste rhspunsul citre solicitar-rt favorabil

sau,ef-a'orabil: in situalia acceptariiiolicitarii se cornunici;itara 1oca1[peutru dreptul de fbiosinl['

^ Cir"cuitul petiliiior- ori adreselor de rispuns, conrunicare cdtre peten{i se f'ace pritr irlterlrediul

Directiei Relalii pubiice ;i Manager.nent Docur.nente din cadrul Pt'imdriei Municipitllui Craiova'

cua,tu,rul tarelor locale lrentru utilizarea temporard a locurilor publice cotrrPlexul sllortiV

clraioYa-Stadion de Atlerisn-, s. stabileste prin hoti.rari ale Consiliului Local 9i. dupI iirtocurirea

,otei cle plata i, caclrui Directiei patrimoniu -serviciul Urrrf,rire coutracte A-uellli Ecot-ioi'uici' se

iricaseaz[. anticipat e'eriurentului, prin ordin de plata sau direct 1a casieriile Direcliei Impozite;i

Tare, in bugetul iocal. la subcapitotrt ..Rtte ir-npozite gi tare Pe proprietate - 07.02'50" ' chitanla-

docur-reirtrl care cefiifica plata electuata conf-crl solicitantului dreptul de folosinli al obiectivului

co,fb,, categoriei acliitate. in zrua evenimentului, la predarea-primirea spre folosintd a bunului' se

intocrneste de cdtre Directia SerVicii publice - SeIViciul Adn-rinistrare si Exploatare Stadior-r cu

beneficiarr_rl solicithrii protocol de preclare-prin-iiIe (tur) sau t-t'iinuta- dupI caz" in care sullt

conser.nnate zonele, mijloacele fixe. obiectele de inventar care fac obiectul pred[rii-prin-ririi si lleutru

care solicitantul cletire lblosinta si este rdspuuzdtor perrtru eventualelc cleteriordli aduse irllobiluh:i

pe perioacia preluirii si cleslhsr-rrdrii everrimentulr-ri saur utilizarii temporare a tttlt-ti spaliu' suportand

cheltuielile llecesare ren-redierii acestora'



La irrcheicr

bLrnLrlilol si starea

ca e'e,ir.ne,*r1ui, se it.ttocll.tcsle ltt.t alt llrotocol (retr-rr)r'nlitlr-tti pri,irlcl predarea

ac estora.

Art.6.2. Obligatii utilizatori
Utilzatorii Co,lrlexLrlui Sportiv Craiova Staclion cle Atletisnl att urtl[toarele obllgalii:

sa ,6streze clestinaria bunLrrilor preluate si si 1e lbloseasci potrivit spccllicr:ltti lor' sd se

ingrijeascI de folosinta nornrala a acestora. potrivit destittatiei si specificului ior si si ia

,rf,suri in r,ecierea lrentilrerii paranretrilor legali cle iunctionare itnllusi de do[t-ietriul de

utilizare; : ..-
rispr,incle,c,tru e,entualele cleteriorali aclr.rse imobiiuiui (atit irt itlierior. cAt si itr erlertor) pe

perioada prcluarii si desfhsurarii evenimer-rtului. sLurofiallcl cheltuielile necesare rerriedierii

acest0l'a:

sd faca dovacla eristerrtei unui colltract cu o fiilIa de repa|atii- itl Vederea Ien-redierii

e'entualelor cleter-ior.ari adr-rse imobih-rlui pe perioada prelr.rbrii si clesfistr|irii evetliu]etltttltti:

sa co,stituie o sarantie de buna .r..uri. in contul Printiriei ir"lurlicipiului craiova'

,.t,ro.rririrea obligariilor de plata clucancl 1a retinerea sarantiei de burli ereculie iu contul

sutrrelor neachitatet 
," itt caz rle i,cen i'at pentru situatii c1e urgenta,

sa asigure prir-na interventie \n caz de incerrdiu ct-t ser\/ic1LI pr

constituit conforr-r ,or,reior. n-reto<Iologice de aprobare a ciiteriilor de perforuranta privincl

coi-rstitr:irea. incadr-area si dotarea serviciilor" r,oluntare si a serviciilor private perltru situatii

de urgerlta, aprohate cr-r O'\4'A'l' nr' 15120119: 
, -.-,-i,^.. r^

sa coopererr ru salariatii propietarului ir-r Vecierea lealizarii irrastiriior de aparare llnpotrl\a

iflcendiilor] 
,^jri+^+^ t,:otarrerel,- ci irlfnrr.rratiile rlt .a, referitoai-r

sa furnizeze persoallelor abilitate toate clatele si infonlatiile de ca-re all ct-tnosttt-tl

ia Ploducerea incendiilor"

Art.6.3. Oliligafii ProPrietar
Mu,icilriul craiova. prin prinriria \4unicipir-r1ui craiova - Direclia Servicii Publice' Sen'iciul

Aclministfare 5i Erploataie Stadiorl. arc obligatia cle a precla Complexul SportiY claiova- Stadion

de Atletisnr c6tre utilizator. cu toate bunurile .o,]1po,r.,rte (gazonul, pista de atletism sau ce1e1alte

depenciinte. i,clusi' ecr-ripa,rer-itele. dupa ,ur-i. ir cele .rai bune co,di!ii si i, lirritele

co'tr.actelor,,acordurilor cie r-rtilizare iitcheiate in scopul olsat'Iizdrii cie eYerlitllettte'

peisonalr,rl a,gajat are obligalia cle a spli.iini utilizatorii in desfEsurarea eYelrit'tlentuilui'

Art.6.:1. Alte prectzart
a) Pentru folosirea zotlei de

Stadion cle Atletisnl are obligalia

functionitii in conditiile legii' ,. ,.l,r:+ir^.-.. arr.r i,.^r,,ca ?rr 'elnb) pe,trr-r .,,.i-,i,,.,.nf,1e. a1te1e decat cele sporti'e. ,tilitf,tiie 'u 
sul-tt itrcluse ill 

'aloarea 
taxel

de utilizare lellrporara. acestea fhcturarrdu-se separat. Se'a reartza o aner6 la protoc.lr-r1 de predare-

prir-rire ai courlrlerului Slrortiv craioi'a- Sraclion cle Atletisrii in care r'or fi trecuti irldecsii petltru

api^ e.ergie ter,ric6. e.ergie electrica si la 1lra1 se 'a 
intocr-ri arex6 cu cc-lr-rsr-,.,u1'

c) thctr-rrar.ea pelltrlr Lllilitatl Ya fl et'cctr,rat6 de c[1re Sen'iciul Llrtllirire Cotltracte Agenti

al ilreltatie pr-rblicd. utilizatorul Collplexului Sllorlir'^ Craioya -

cle a obtine toate avizele si autorizatiile necesare it-t vederea
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Eco,o,ici ip baza cols1rmului constatat cic citre personalui Servicitrlui Adniinistrare si lrxploatale

Staclion. Expeclierea firctLuii pentrLr utilitati \ia fl et'ectLrat[ de citle personalul Servicrului

Adrninistrarc si E.rllloatare Stacliolr.

ci) Lttilizatorr-ll trebr-rie sd detina

a deseulilor rezultatc itl urt.ua utiiizdrii
contract cu o flnlra specializati itl vedelea ridicll'ii selective

zonei cle alintetttalie ptrblicf, si zonelol de fan-shop'

Craiova - Stadion de

Art.6.5. Documetrte mecesare

Utilizatorul are obligalia ca-

acesta. sa prezitttc.

la urotletitui intoctl-tirii protocolului de predare prirllire catre

contractul cu seri,iciuri 1'rrivat pelltru situatii de urgenti:

contr.actul cLl I.unrizorul cie servicii prir,ind remeclierea daunelor ilro\/ocate Pe intreaqa

perioacli i, care a ibsl predat Con-rplerr,rl Sportiv Craiova- Stadiorl de /,.tletisnl;

chitanta care sd ateste achitarea contravalorii tarei pentrll utilizare tetllllorari a Corllplerului

Sportiv Claiova- Staclion c1e Atletism
dor.acla clepr,rr-rerii garar-rtiei de buna cxeculie Privind utilizarea tctltporard a Conlplexului

Sportiv C-raioi'a- Stadion de Atletism'

Art. 6.6. Garantii solicitate
1. Garartia de bund erecutie se \/a constitui pAnd la data setnndlii protocoluiui de predare-

pnrr-rile si va reprezellta:
pelrru eyerrir-peutele in care su11t predate parir ale Cornpleruir-ri Sportiv

Afletisur - contra\raloarea tarei per-itrLl SpatiLIl pl"edat:

pentrlr e'enineritele ir-r care este preclat intreg Complexul Sportiv Craiova - Stadion de

Atletisu-r, 1 5.000 lei'
2. Garantia de bund erecutie se \/a deirune intr-un cont de garanlii deschis de Prirriria

Mu,icipir-riui Cr-aioya ia Tr-ezorene, constituit prin ciirectia de specialitate a Prinldriei Mui-iicipiului

Craio'a. cout in care utilizatorul va clepune contravaloarea garanliei de buui executie si Va fi la

clispozifla Primdriei Mr-rrlicilliului Craiova'

3. Garantia de bun6 erecurie se \/a eliberairestitui in cel tr-iult 14 zlle c1e la data expirilii

per.ioaciei ,entr-ur care a fbst predat Complerul Slrortrv Craiova - Stadion de Atietislll, cLl conditia

indeplinirii cle catre Lrtilizatoi a obligaliilor asunrate prin protocolul de predare-prin-rire'

In cazul in care utilizatorul iornruleaza o altd solicitar:e ii-r iriten,alul de 14 zile. garantia de

bu,d erecutie cieja depusd va fl utiiizar6 si per-rtru urntitolul et,enit'ttettt si Va 1'i restituita in cel mult

l4 211e. in urnta unei solicit6ri scrise a r-rtilizatorului.

4. in cazurl in care r-rtilizatorul nr-r isi ir-rdeplineste obligatiile de plati siisau aduce deterioriri

i, intreg Cor-rplerul Slrortiv Craiova - Stadion de Atletisir transtlis irl folosint6- autoritatea

publici'a ,.iir. utilizatorului din garantia de buni execulie coutravaloarea obligaliilor de plata

neachitate siisau coltrayaloarea daunelor proyocate.

5. Renredierea deter.ior.6rilor provocate ir-r incir-rta Conrpler Sportiv Craiova - Stadioii de

Atletis,r. i. cazul in care nLl sLrnt efectuate de citre r-rtiiizator in tertlennl stabilit. r'or f i r"ealizate de

cdtre R.A.A.D.P.F.L. Craiova.

Facturarea lucr-hrilor ef-ectr-rare de citre R.A.A.D.P.F.L. Craiova se va face ill baza ttot'tr-ieior si

a u.ui dc'iz de lucrhri. Factura va 1'r plStita din gararltia de bullit erecutic''

I-a te*ri,area lucrdrilor se r,a intocnri un proces i'erb:rl de receplie illtre R'A'A'D'P'F'L'
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Craior,a si Printaria N4unicipiului Craiova. prin Sen,icir-rl Adnrinistrare si Exploatare Staclion.

6. La llnailzarea lLrcraLilor de remediere a deterior'[rilol produse. se \1a intocnti urt ploces

verbal in care va fl consenrnata starea bunurilor evidenliate in protocolul de predare-primire (retur)

de 1a sfAlsitLtl er,'enintctrtuluri.

7 . Utrlizatorulr-ri i se va retine. din garantia de buni execlltie, contravaloarea serviciilor de

cr-irilenie in cadrLrl CortrplexulLri Sportiv Clraiova- Stadion cleAtletisrn, ultelioare folosirii acestuia.

attrnci cAncl coiuercializ.caz-d api. bar-rturi rhcoritoat'e. cafea etc. irt recipiertte lirli capac.

7. Abateri si saltctiuni

1\erespectarea oblrga!iilorltrccizate nrai sus conduc 1a aplicalea de avertismeute si sattctiutti.

Art.7.l. Refuzul prezentirii docutlenteior solicitate. plevizute iu prezetrla Proceclr-tri. cortdutce la

interzicerea accesului in incinta "Con-rpler Slrortir, Cr"aiova - Stadton de i\tlctism".

At't.7.2. Pentrur incdlcar"ea regLrlilor privind accesul in incinta ''Couplex Sportiv Craiova - Stadion
^ de Atletisnt" prerrizute. r-rtilizatorul va fi avertizat verbal. apoi in scris. Avcrlismentul poate 1i

trarisriris si prin posta electrorticd.

Art.7.3. Pentru nerespectarea ordinii si cur[teniei in ir-rcinta "Conrpler Sportiv Craiova - Stadion cle

Atletisn-r", r-rtrlizatorul va fi aver-tizat verbal, apoi in scris.

Art.7.4. Pentru producerea de pagube sau erploatarea del'ectuoasf, a bunurilor din dotare. persoatrele

fizice si persoanele .iuridice stabilite vinovate rror supotla integral pagr-rba produsd. iar in cazul iti
care tlu rentediazd cele deteriorate in 3 zile de la producerea acestora. li se va interzice accesul it-t

Coiupier Sportiv Craiova - Stadion de Atletisrtl pe o perioadd de 5 ani;

Art.7.5. Orice orsanizator ca1'e nu rc'urediaza in ter:r'nen de 3 zile detelioririle produse cu ocazia

evenirrentului, nr-r va mai putea organiza uri alt eveniment in cadrul Complexului Sportiv Craiova -'
Stadion de Atletism tin'rp de 5 ani.

{rt.7.6. Refr-rzr-rl de a suporta paeubele produse prin utilizarea defbctuoasd. ltroducerea de pagube

prin distruqerea dotirilor. echipar-nentelor. spalirlor sau oriciror alte br:nuri puse la dispozitie de c5.tre

adlrinistt'atia stadionului. atrage dupa sine rdspunderea niateriald sau penall. prerrazut[ de

reslementarile si legislalia itr vigoare:

At't.].7. Nerespectarea oricdror alte reglementdri. nortle si prevederi le-eale irt vigoare. atra-se dupa

sine supot'tarea consecintelol de citre persoanele vitlovate.

8. Dispozitii finale

Art.8.l. l.a ef'ectuarea lucrdrilor de intretir-rere ale 
-'Complex Sportiv Ct'aiova - Stadion de Atletistl-t",

adrrinistlatia stadionului va instiinta si et,entual va allsa la loc vizibil prograltlul de acces si nldsr.rr"ile

suplin-rentare ce se itnllutl. atltnci car-rcl este caztl.
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Art.8.2. Administratia "Conrpleruluri Sllortir, Clraiova Stadion cle Atlctisnr" r.rLr isi asunrf,

respollsabilitaca pentru nerespe clarca plezelrtei ProceduLi de catre utilizaton. nu este raspunz[tor de

pagr-rbeie protiuse cle acestia si nici rlLl \ia supor"ta desiragubit'i rrateriale in cazr-rl 1'lroch-rcerii de

acciclente. 1ra-ur-ibc cle orice fel;

Art.8.3. Utilizatorii au obligatia de a respecta deciziile adnrinistraliei stadionLtlui. in cazul in care

gazonr,rl nu este pregatit din punct cle vedele tehnic (timp ploios, tin-rp secetos. acultlltlare stlatr,rri dc

zapadd etc.)in sensul de a nu intra pe gazon pentru antrenanrente sau alte activitdli sportive. pentl'u
a nu distru_qc gazoltlrl. respecti',i ltentlu a penrite electuarea operatiunilor de inlrctinere, relacere si

rcabilitare a acestuia. ir-r aceste sitr-ratii. antrenamentele sau activitf,tile respective se \/or reprosl'anta.

Art.8.4. Inforntatii sr"rpliurentarc. reclarltaiii. solicit[ri. altele decAt cele nrcntionate in ltrezenta
Procedurd r,or fl adresate sau depuse in scris sau eleclronic adntinistratiei stadiotrului prin ServiciLrl

cle Relatii cu Publicul din cadrul Prinririei N4unicipiiilui Craiova.

Art.8.5. Orice litigiu sau ireinteleqere vor fi rezoh,ate pe cale an'riabili intre palti. iat'in cazul
nerezolvdrii acestora. litigiile vor fi solutionate de cdtre instar-rtele cot.upetente din pur-ict de vedere

material si teritorial.
Art.B.6. Prezenta Procedurd \/a intra in vigoare dupi aprobarea acestuia de citre Consiliul Locai al

N4unicipir-rlui Cratoi,a.

Art.8.7. Responsabilitati
D irector exec uti r, : At izeazd s i semneazf, d oc un-tetite l e iirtoc mite.
Sef Serviciu: Verificd ntodul de realizare a docur.nentelor. avtzeazd si senrneazi docuutenteiu'

ir-itocrrite.
Inspector Serviciurl Administrare si Erploatare Stadion'. anahzeaz,i. '.'erifici docunietttatia

prinritd si intocmeste rdspunsul cf,tr"e solicitant.
Inspector Sen,iciul Urntarire Contracte A,genti Ecotrornici: intocmeste trota de plat[. r-rtilizAnd

tarele locale aprobate prin liotfuAri ale Consiiiului Local. si o tratrst.uite solicitantului.

Art. 8.8. Formulat'e tipizate utilizate: nota de p1ati. chitanla.

Art. 8.9. Gratuiti{i
Sunl asigtu'a1e urr-r-rdtoareie gratuitili. cu solicitarea scrisi din partea instituliilor sau ut.titi:i',il.it'

cale fur-rc!ioneazd sub coordollarea Ministerului Educatiei si Cercetdrii Stiinliflce sall a N4inisren-ilui

5i Sporlului, cLr exceptia incintelor folosite pentru activitati econotnice:

- f'estivitdti si alte evenit.neitte gcolare (in sala de cor-iferir-rte):

- tur turistic Stadion deAtletisitl - grup elevir'studenti - 1 insotitor Ia 10 elevilstudenti.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Lucian-Costin DIN D I R ICA
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