
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                                

                 HOTĂRÂREA NR. 252 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării 
evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară” 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.07.2015; 

  Având în vedere raportul nr.108761/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin care 
se propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării 
evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară” şi rapoartele comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221, 222, 223, 225 şi 
226/2015; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 

   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 Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea organizării 
evenimentului „Divanul degustătorilor de film şi artă culinară”, care se va 
desfăşura în perioada 21-30 august 2015. 

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

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, 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  Fundaţia pentru Poezie „Mircea Dinescu” vor  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
                PT. SECRETAR, 

          Ionel PANĂ   Ovidiu MISCHIANU 
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                                                                                        ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.252/2015 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                                         Ionel PANĂ 

 
 
 
 

C O N T R A C T   D E   A S O C I E R E 
nr. ………/………….2015 

 
 

Cap. I.   PĂRŢILE CONTRACTANTE : 
 

 
Fundaţia Pentru Poezie Mircea Dinescu, cu sediul în Bucureşti, str. Franceză, nr. 5, 
Sector 3, autorizaţie: 202/13.09.1996, nr. Inreg: 1/611, cont IBAN 
RO93RNCB0072049687500001, deschis la BCR Filiala Sector 1, Bucureşti, 
reprezentată legal de către doamna Maria Dinescu, Coordonator de Proiect, 
denumită în continuare ORGANIZATOR, pe de o parte,  
 
       şi  

 
Municipiul Craiova, cu sediul in Craiova,Str. Alexandru Ioan Cuza , nr. 7 , jud. Dolj, 
reprezentată prin doamna Lia Olguta Vasilescu în calitate de Primar, denumit în 
continuare COORGANIZATOR,  

 
Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Fundaţia Pentru Poezie Mircea Dinescu şi Primăria Municipiului Craiova, având ca 
obiect organizarea în comun a evenimentului Divanul Degustătorilor de Film şi Artă 
Culinară. Festivalul va începe cu două seri de proiecţii în aer liber în Centrul Vechi al 
Craiovei şi va continua din 23 august în Portul Cultural Cetate, judeţul Dolj cu 
proiecţii de film şi demonstraţii culinare. Manifestarile vor fi denumite in continuare 
in mod generic evenimentul. Imaginile înregistrate în cadrul evenimentului vor fi 
denumite în mod generic, în contract, Programul.   

 
Prezentul contract se incheie: 
 -In baza Hotărârii Consiliului Local nr. …….din data de ………….2015  
 -In baza Cererii de Asociere a  Fundaţiei Pentru Poezie Mircea Dinescu către 
Primăria Municipiului Craiova, înregistrată cu nr 106803, din 20.07.2015. 
Hotararile sunt parte integranta din prezentul contract si constituie anexe la acesta  
 
Prezentul contract se incheie in temeiul Codului Civil şi a celorlalte dispoziţii legale 
aplicabile. 
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Cap. III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR: 

 
3.1. Fundaţia Pentru Poezie Mircea Dinescu: 

 
a) folosirea spaţiului din Centrul Vechi al Municipiului Craiova; 
 
b) buna desfăsurare a evenimentului 
 
c) plata eventualelor daune constatate de catre reprezentantii Municipiului Craiova; 
 
d) realizarea programului  avand la baza Evenimentul denumit Divanul Degustătorilor 
de Film şi Artă Culinară  
 
e) stabilirea programului Evenimentului, selecţionarea participanţilor, încheierea 
contractelor cu alte firme; 
 
f) menţionarea calitatii de partener al Municipiului Craiova în toate comunicările 
publice, pe toată durata Contractului de asociere, în condiţiile şi termenele prevăzute 
în contract, conform cu strategia de marketing şi cu respectarea dispozitiilor legale în 
materie de audiovizual, astfel: eveniment realizat de Fundaţia Pentru Poezie Mircea 
Dinescu si Municipiul Craiova ; 
 
 
g)în calitate de producător al Evenimentului îşi asumă toate obligaţiile specifice 
acestei calităţi de producător de eveniment, mai puţin cele asumate de 
COORGANIZATOR prin prezentul contract;  

 
h) participarea la realizarea programului, conform devizului anexa la contract.Devizul 
estimativ constituie anexa nr. 3 la prezentul contract; 
 
 
i) se obliga să suporte integral acoperirea eventualelor pretenţii ridicate de către terţi 
în legătură cu utilizarea imaginilor din program sau în legătură cu exercitarea 
oricăruia dintre drepturile al căror titular devine prin încheierea prezentului contract; 
 
j) garantează respectarea normelor Consiliului National al Audiovizualului pentru  
manifestările incluse în eveniment/program; 
 
k) produce invitaţiile şi afişele evenimentului şi pune la dispoziţia invitaţilor Primăriei 
Municipiului Craiova, un număr de ..... invitaţii. 
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3.2.  MUNICIPIUL  CRAIOVA 

 
 
Municipiul Craiova va participa la realizarea evenimentului Divanul Degustătorilor de 
Film şi Artă Culinară , astfel:  
 
a) punerea la dispozitie a spaţiului de desfăşurare a evenimentului, respectiv Centrul 
Vechi 
 
b) asigurarea cazării şi meselor pentru invitaţii speciali ai evenimentului si a 
colaboratorilor ce participă la eveniment; 
 
d) asigurarea serviciilor de Ambulanţă, ISU şi Poliţie,  
 
e) asigurarea luminii arhitecturale 
 
f) obtinerea autorizaţiilor de transport camioane necesare în municipiul Craiova 
 

     g) asigură, în baza bugetului alocat toate cheltuielile legate de organizarea 
Evenimentului, conform devizului anexa nr.3, la prezentul contract; 
 

h) sprijina Fundaţia Pentru Poezie Mircea Dinescu accesul in toate zonele de interes, 
cu scopul de a realiza programul si promovarea acestuia; 

 
i) asigură toate condiţiile de organizare si desfasurare a evenimentului, obţine toate 

autorizaţiile şi aprobările necesare desfăşurării evenimentului 
 
 
Cap. IV.  DURATA CONTRACTULUI: 
Prezentul Contract de asociere este valabil de la data încheierii pana la data de 
30.08.2015.  
 
 
 
Cap. V.  RASPUNDEREA PARTILOR 
5.1. Fata de terti va raspunde asociatul care contracteaza singur drepturi si obligatii 
prin actele incheiate cu acestia. 
5.2.  Daca asociatii contracteaza impreuna sau prin mandatar comun, atunci ei castiga 
drepturi si devin obligati solidar fata de terti. 
5.3. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale in tot sau in parte, sau pentru 
executarea defectuoasa a acestora, partea in culpa va plati daune interese la valoarea 
prejudiciului produs. 
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Cap. VI. INCETAREA CONTRACTULUI 
 
 
6.1. Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea perioadei de asociere. 
6.2. Contractul poate inceta si prin acordul scris al partilor.  
 
 
 
 
Cap. VII. FORŢA MAJORĂ. 
 
Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu 
cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta 
majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 
 
 
 Cap. VIII. LITIGII 
 
 
 
Eventualele litigii ivite intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, iar 
daca nu este posibil, vor fi solutionate de instanta competenta, conform legislatiei in 
vigoare. 

 
 
 
Cap. IX. DISPOZITII FINALE 

 
 
 
 
9.1. Părţile au convenit ca atât condiţiile detaliate pentru fiecare dintre obligaţiile din 
contract mai sus precizate (acolo unde este cazul) cât şi valoarea estimativă a acestora 
să fie completate în anexe care fac parte integrantă din prezentul contract; 
9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere 
verbală între acestea, anterioară încheierii lui. 
9.3. Prezentul contract nu poate fi cesionat  (integral sau parţial) unei terţe părţi.  
9.4. Prezentul contract conţine un numar de 3 anexe si fac parte integrantă din 
contract  
9.5. Orice modificare sau completare adusa prezentului contract se poate face numai 
prin acte aditionale semnate de partile contractante si vor face parte integranta din 
prezentul contract. 
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9.6. Prezentul contract se incheie in două exemplare, la ……..…………………….., 
astazi ……………… 
 
 
 ORGANIZATOR                                                                                 COORGANIZATOR  
                                                                                                                                                                                        
            
Fundaţia pentru Poezie Mircea Dinescu             Municipiul  Craiova                                                                                                                           
                                                          
Preşedinte,                                                                                                       Primar,  
Maria Dinescu                            Lia Olguţa Vasilescu 
     
                                    
 
                                                                                                  Nicolae Pascu                                                                                                                                                    
               Director executiv                            
                                                                                                 Directia Economico-Financiara 
  
                   
          Ionut Pirvulescu 
         Purtator de Cuvant, Redactie Ziar 
                               Serviciul Imagine, Relatii Internationale
                               
                        
          Floricica Boangiu 
                                          Vizat pt legalitate                                  
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