
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  

       HOTĂRÂREA NR. 282 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea 

organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a  
 

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

27.08.2015; 
  Având în vedere raportul nr.121271/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin care 

se propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării 
Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.256, 258, 259, 260 şi 261/2015; 

  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 Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea 
organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a, care se va desfăşura 
în data de 29 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 Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             
       Gheorghe PÎRVU 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 

 



 



                                                                               ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.282/2015 
 

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                              Gheorghe PÎRVU 

 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr......../................. 
 

 
 Încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul 
Craiova, str. Al. Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentată prin Lia Olguţa Vasilescu în calitate de 
Primar al Municipiului Craiova 

Şi 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ” cu sediul în Bucureşti, str. Amiral Horia 
Măcelariu, nr.26, bl.20/7, sc. C,etj.3, ap.8, Sector 1, cod fiscal 28282556, reprezentată legal de către 
domnul Marius Tucă în calitate de Preşedinte, pe de o parte  
 
Art. 1 Obiectul contractului 
          Asocierea în vederea organizării Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a, în data de 29 august 
2015, la Craiova. 
 
Prezentul contract se incheie: 

• În baza Hotărârii Consiliului Local nr. .....din data de ...............; 
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/12.02.2015 privind aprobarea 

bugetului local al Municipiului Craiova; 
• Nota de Fundamentare nr. 9138/19.01.2015 privind cheltuielile estimative necesare 

activităţiilor ce se vor desfaşura prin grija  Serviciului Imagine în anul 2015; 
• Devizul estimativ privind cheltuielile aferente organizarii Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, 

ediţia a X-a;  
• Legea nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu modificarile si 

completarile ulterioare;; 
• Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
• Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 

 
Art. 2 Durata contractului 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 30.08.2015 
 
Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea, 
colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non partizanatul şi respectarea 
legislaţiei în vigoare. 
 
 
Art. 4 Obligaţiile părţilor 
 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”  se obligă : 



-  să organizeze Festivalul “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a, în Craiova, în data de 29 august 2015; 
- să asigure resursele umane şi financiare, necesare organizării Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-
a; 
-să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare; 
- 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 ascestora 
care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activităţille desfăşurate în cadrul Festivalului “Tarafuri 
şi fanfare”, ediţia a X-a; 
- să asigure obtinerea de la toate institutiile specializate si de profil a autorizatiilor si licentelor neexclusive 
de utilizare a muzicii in scop ambiental si lucrativ, în situaţia folosirii muzicii ambientale; 
- să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă manifestările ce vor 
avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă si  
personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 
- să asigure curăţenia şi să colecteze, de la locul de desfăşurare al evenimentului, deşeurile rezultate cu 
personal specializat în servicii de curăţenie, în data de 29 august 2015; 
- să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul că evenimentul este realizat în parteneriat cu 
Consiliul Local Municipal Craiova. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
- să susţină evenimentul pe plan local, în calitate de partener şi să pună la dispoziţie cu titlul gratuit spaţiu 
necesar desfăşurării evenimentului, în data de 29 august 2015; 
- să se asigure că organizarea Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a se va desfăşura în cele mai 
bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  
- să anunte Poliţia Locală despre acest eveniment în vederea asigurării măsurilor de ordine; 
 - să asigure un sprijin financiar  în valoare de 40.000 lei, reprezentând totalitatea cheltuielilor din devizul 
anexat. 
- va susţine mediatizarea evenimentului; 
-să pună la dispoziţie, în mod gratuit, organizatorului căile de acces către locul desfăşurării evenimentului. 
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ” se obligă să furnizeze 
Municipiului Craiova prin Consiliul Local Municipal toate informaţiile referitoare la derularea prezentului 
contract, acesta având dreptul să solicite oricând informaţii cu privire la proiect, ASOCIAŢIA “MIŞCAREA 
DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”  fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile 
lucrătoare. 
 
 
Art. 6 Răspunderea părţilor 

Pentru pagubele produse uneia dintre părţi prin nerespectarea totală sau parţială, sau pentru 
executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească 
despăgubiri echivalente cu costurile prejudiciului. 

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

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe 
judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi: 

a. nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b. se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înţelegerii, 



c. prin acordul comun al părţilor.  
 

Art. 9 Dispoziţii finale 
Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale şi se pot completa cu deciziile 

comune ale părţilor semnatare. 
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.  

 
Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte, astăzi .........................., data semnării lui. 
 
           Municipiul Craiova prin                       ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ  
  Consiliul Local Municipal  Craiova    MARIUS TUCĂ”     
       
                                       Preşedinte, 
                     Primar,                                                                     Marius Tucă 
          Lia Olguţa Vasilescu                                                                                                                                                   
                      
 
             Director Executiv 
 Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                                                     
            Nicolae Pascu 
 
 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
 Ionuţ Pîrvulescu 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica Boangiu 
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