
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  

               

       HOTĂRÂREA NR.150 
privind asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017 

      
 

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

27.10.2016; 
  Având în vedere raportul nr.166413/2016 al Serviciului Imagine prin care se 

propune asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa „Mihai 
Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017; 

   În conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f, art.61 

alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu LETS SKATES S.R.L., în vederea amenajării unui patinoar, în Piaţa 
„Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2016-15 februarie 2017. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi LETS SKATES S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
                        PT. SECRETAR, 
  Lucian Costin DINDIRICĂ        Ovidiu MISCHIANU 

 



     ANEXA la Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 150/2016 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.             / 

  
           Încheiat între: 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în judeŃul 
Dolj, Municipiul Craiova, str. Al. Ioan Cuza nr. 7, cod IBAN: RO23TREZ 
29121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 4417214, reprezentată 
prin Lia OlguŃa Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova şi Nicolae 
Pascu în calitate de Director Executiv al DirecŃiei Economico-Financiară 

şi 

LETS SKATES SRL, cu sediul în sat Golfin, comuna Robăneşti, str. RomanaŃi, nr. 
185, judeŃul Dolj, cod IBAN: RO 40 INGB 00 00 99 99 06 24 9804, deschis la ING Bank 
România, CUI 36520454, înregistrată la Registrul ComerŃului sub nr. 
J16/1730/13.09.2016, reprezentată de Ungureanu Florin Ovidiu, în calitate de director 
general. 

 
  Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conŃinut: 
          Asocierea în scopul amenajării patinoarului artificial în PiaŃa „Mihai Viteazul”, 
funcŃional în perioada 15 noiembrie 2016 - 15 februarie 2017. 
     LETS SKATES SRL îşi asumă responsabilitatea amenajării patinoarului artificial 
şi organizării de evenimente specifice în incinta acestuia. În acest scop, va conduce, va 
supraveghea şi va desfăşura toate activităŃile cuprinse în cadrul contractului a căror 
executare îi revine nemijlocit. 
 
 Art. 2 Durata contractului va avea următorul conŃinut: 
          Prezentul contract intră în vigoare la data de 01 noiembrie 2016 şi este valabil 
până la data de 28.02.2017 (perioada de funcŃionare 15 noiembrie 2016 – 15 februarie 
2017). 
 
           Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
       

  Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 
       LETS SKATES SRL   se obligă : 

a) să amenajeze patinoarul artificial în PiaŃa „Mihai Viteazul”, începând cu data de 
01 noiembrie 2016 şi să ia toate măsurile necesare bunei funcŃionări în perioada 
15 noiembrie 2016 - 15 februarie 2017; 

b) să achite Municipiului Craiova suma de 8.500 lei; 
c) să suporte contavaloarea facturii de energie electrică aferentă perioadei de 

amenajare şi funcŃionare a patinoarului; 
d) să suporte costurile aferente consumului de apă în vederea formării şi 



menŃinerii stratului de gheaŃă necesar; 
e) să suporte exclusiv toate costurile ocazionate de amenajarea şi funcŃionarea 

patinoarului artificial; 
f) să obŃină toate avizele şi autorizaŃiile necesare funcŃionării patinoarului 

artificial, pe cheltuiala sa exclusivă; 
g)  să obŃină de la toate instituŃiile specializate şi de profil autorizaŃiile şi licenŃele 

neexclusive de utilizare a muzicii în scop ambiental şi lucrativ,  în situaŃia 
folosirii muzicii ambientale; 

h) să nu implice financiar Municipiul Craiova în ceea ce priveşte costurile din 
prezentul contract; 

i) să asigure resursele umane şi financiare, necesare folosirii patinoarului de către 
public; 

j) să realizeze publicitatea şi promovarea în municipiul Craiova; 
k) să facă referire explicită pe toate materialele de promovare la faptul că realizarea 

patinoarului este rezultatul asocierii cu Municipiul Craiova prin Consiliul Local 
Municipal Craiova; 

l) să se asigure că organizarea evenimentelor din incinta patinoarului se vor 
desfăşura în cele mai bune condiŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

m) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum 
şi terŃelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii 
create direct sau indirect din activităŃille prestate; 

n) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict 
necesare pentru buna desfăşurare a activităŃii; 

o) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată 
durata derulării contractului; 

p) să amenajeze pardoseală antiderapantă în zona de acces în/din patinoar; 
q) să respecte condiŃiile impuse de natura bunurilor, activităŃilor sau serviciilor 

precum: condiŃii de siguranŃă în exploatare, protecŃia mediului, protecŃia 
muncii, condiŃii privind folosirea şi protejarea patrimoniului, etc; 

r)  să fundamenteze tarifele aferente serviciilor oferite pe baza cheltuielilor de 
exploatare, întreŃinere şi reparaŃii şi a costurilor pentru protecŃia mediului;  

s)  să încaseze de la utilizatori, în baza chitanŃei, bonului fiscal şi/sau facturii 
contravaloarea tarifelor pentru serviciile oferite;  

t) să nu modifice în sensul majorării pe parcursul derulării prezentului contract 
tarífele prezentate în ofertă, respectiv: o serie/intrare bilet întreg -15 RON/cu 
patine proprii, 20 RON/ cu patine închiriate, respectiv grupuri (10-15 persoane) 
-15 RON cu patine închiriate, abonament cu 10 intrări -170 RON inclusiv 
închiriere patine, 125 RON cu patine proprii, grupuri elevi organizate de şcoală 
până în ora 16.00 -10 RON preŃ unic (cu/fără patine); 

u) pe durata derulării contractului să respecte prevederile legale prevăzute de  
Legea nr. 61/1991 pentru sancŃionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieŃuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată 2011, referitoare la: 
consumul de băuturi alcoolice în locurile publice,  tulburarea liniştii locatarilor 
între orele 22,00 - 08,00 şi 13,00-14,00 şi încheierea activităŃii pe patinoar la ora 
23,00, în caz contrar intrând  sub incidenŃa dispoziŃiilor legii menŃionate; 

v) să pună la dispoziŃia asociatului - Municipiul Craiova prin Consiliul Local 
Municipal, facilităŃi pentru anumite evenimente sau categorii de persoane, ori 



de câte ori acesta solicită, pe parcursul derulării contractului; 
w) să ofere craiovenilor o serie de facilităŃi pe care să le promoveze în spaŃiul 

public în locuri de afişaj vizibile şi la ore de bună audienŃă, după cum urmează: 
- Happy Hour -  craiovenii vor avea acces gratuit pe patinoar, în intervalul orar 

10.00-12.00, de luni până joi, în perioada 15 noiembrie 2016 - 15 februarie 2017, 
în limita a 250 de persoane/oră,  

- în ziua de 24 decembrie 2016, un Moş Crăciun pe patine îi va bucura pe copiii 
aflaŃi pe patinoar;  

- în ziua de 27 decembrie 2016, cei ce poartă numele de Ştefan/ Ştefania vor 
primi o intrare gratuită; 

- în ziua de 07 ianuarie 2017, cei ce poartă numele de Ion/Ioana vor primi o 
intrare gratuită. 

x)  să asigure personal instruit care să poată da primul ajutor până la sosirea 
ambulanŃei în caz de rănire, leşin, etc., precum şi un punct de prim - ajutor, 
dotat conform prescripŃiilor, completat şi reînnoit periodic; 

y) să asigure personal specializat cu experienŃă profesională în vederea 
administrării patinoarului; 

z) să verifice permanent starea tehnică a echipamentelor şi instalaŃiilor, să 
identifice şi să localizeze degradările şi  să le remedieze; 

aa)   să asigure instalarea şi funcŃionarea echipamentelor şi instalaŃiilor aferente 
sistemului în conformitate cu prevederile din cartea tehnică a echipamentelor şi 
a reglementărilor tehnice în vigoare; 

bb)să poarte întreaga responsabilitatea asupra accesului pe patinoar şi a 
activităŃilor derulate în incinta acestuia; 

cc) în cazul în care sesizează existenŃa sau posibilitatea existenŃei unei cauze de 
natură să conducă la imposibilitatea realizării activităŃii să notifice de îndată 
acest fapt autorităŃii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru 
asigurarea continuităŃii activităŃii; 

dd) să prezinte decontul justificativ/deviz privind sumele folosite în 
vederea amenajării şi funcŃionării patinoarului în termen de 30 de zile după 
incheierea contractului. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să permită amplasarea unui patinoar artifical, în PiaŃa « Mihai Viteazul, » cu 

lăŃimea de  6 ml, în jurul fântânii muzicale,  în perioada 01 noiembrie 2016 – 28  
februarie 2017 (perioada de funcŃionare 15 noiembrie 2016 – 15 februarie 2017), 
în baza HCL nr.                           ; 

b) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică şi apă; 
c) să permită promovarea activităŃilor specifice în perioada premergătoare 
deschiderii patinoarului, dar şi pe parcursul funcŃionării acestuia, pe raza 
Municipiului Craiova; 
d) să colaboreze cu asociatul pentru asigurarea bunei funcŃionări a patinoarului; 
e) să asigure ordinea publică conform Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate, 
în perioada 01 noiembrie 2016 – 28  februarie 2017 (perioada de funcŃionare: 15 
noiembrie 2016 – 15 februarie 2017). 

 
Art. 5 Monitorizare şi control 

 LETS SKATES SRL se obligă să furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul 



Local Municipal toate informaŃiile referitoare la derularea prezentului contract, acesta 
având dreptul să solicite oricând informaŃii cu privire la contract, LETS SKATES SRL   
fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile lucrătoare. 
 
 Art. 6 Răspunderea părŃilor 

Pentru pagubele produse uneia dintre părŃi prin nerespectarea totală sau 
parŃială, sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, 
partea vinovată se obligă să plătească despăgubiri echivalente costurilor prejudiciului. 

 
 Art. 7 ForŃa majoră  
          Aşa cum este definită de lege apără de răspundere Partea care o invocă. 
 
 Art. 8 Încetarea contractului 

Prezentul contract încetează de drept, fără a mai fi necesară intervenŃia unei 
instanŃe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părŃi: 

a) nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b) se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înŃelegerii, 
c) prin acordul comun al părŃilor.  
 

 Art. 9 DispoziŃii finale 
DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale şi se pot 

completa cu deciziile comune ale părŃilor semnatare. 
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
Prezentul contract conŃine 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, 

Director General, 

Lia OlguŃa Vasilescu Ungureanu Florin Ovidiu 
 
 
             Director Executiv 
 DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                            
               Nicolae Pascu 
 
 

Şef Serviciul Imagine 
                 Andreea Şuiu 
 
 

 Avizat pentru legalitate, 
 Robert GhiŃă  
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

                                                              Lucian Costin Dindirică 
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