
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     

                                   
 

                                       HOTĂRÂRE NR.357 
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiului 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia Bedefililor 
din România 

 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2015;  

   Având în vedere raportul nr.152809/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din 
România; 

   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 şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 17.000 lei pentru participarea la cheltuielile de 

organizare şi desfăşurare a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”. 
Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din România, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
organizării la Craiova, a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”, în perioada 
21-22 noiembrie 2015. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat 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 Bedefililor din România vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
 
           Emilian ŞTEFÂRŢĂ 

  PT.SECRETAR, 
Ovidiu MISCHIANU 

 



                                                                           ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.357/2015 
  
                                                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                                        Emilian ŞTEFÂRŢĂ 
 
 

Acord de Parteneriat 
Nr........../............... 

 
 

• Art.1  Părţile 
 MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în 

judeţul Dolj, str. A.I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat  prin Lia - Olguţa 
Vasilescu, în calitate de Primar  

 
 

Asociatiei Bedefililor din Romania cu sediul în Craiova, Cartier Rovine, Bl. C10, Ap 
4, jud. Dolj, reprezentat de Bogdan Ciocanea, in calitate de manager 

 
 Prezentul contract se incheie: 

• In baza Hotărârii Consiliului Local nr. …….din data de ………….2015 
• In baza adresei Asociatiei Bedefililor din Romania 
• HCL 31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 

Craiova  
• Nota de Fundamentare nr.    privind cheltuielile estimative necesare 

activităţiilor ce se vor desfaşura ; 
• Devizul estimativ  nr.    /       privind cheltuielile aferente organizarii 

evenimentului; 
• Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata si 

completata,  
 
  
 

• Art. 2  
2.1. Obiectul contractului 

 Sustinerea în vederea organizării evenimentului „Salonul Benzii Desenate”, in 
perioada 21-22 Noiembrie2015, desfaşurat in localitatea Craiova 
 

2.2     Scopul contractului 
           Colaborarea dintre părti se realizează in scopul de a încuraja si sustine artistii, 
banda desenata si promovarea lecturii si a desenului 



 
• Art. 3 Durata contractului 

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
25.11.2015 
 

•    Art. 4 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenţa, iniţiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaţiei în vigoare. 
 

• Art. 5 Obligaţiile părţilor 
 
 
    MUNICIPIUL CRAIOVA se obligă :  

 
- sa asigure un sprijin financiar in valoare de 17.000 RON reprezentând cheltuielile 
pentru cazare si masa, materiale promotionale, si asigurarea logisticii necesare, 
conform devizului anexa la raport. 

 
 
ASOCIATIA BEDEFILILOR DIN ROMANIA, se obligă: 
 
− să coordoneze evenimentul si să se asigure că acesta se va desfăsura in cele mai 

bune condiţii, cu respectarea legislaţiei in vigoare; 
− să nu implice financiar  Municipiului Craiova in privinta altor costuri, cu excepţia celor 

mentionate in prezentul contract; 
− să furnizeze Municipiului Craiova toate informaţiile referitoare la derularea prezentului 

acord si să justifice cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova . 
− are obligatia să răspundă în scris în termen de 5 zile lucrătoare oricărei  solicitării 

formulată de Municipiul Craiova cu  privire la eveniment. 
               
 

• Art. 7 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. 8 Forţa majoră 

  
        Aşa cum este definită de lege apără de răspundere Partea care o invocă. 
 



•  
• Art. 9 Încetarea acordului 

  
           -prezentul acord încetează de drept la data  25.11.2015. 
 
 

• Art. 10 Dispoziţii finale 
Dispoziţiile prezentului Acord de Parteneriat  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 acord s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ….........., data semnării lui, la Craiova. 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA                

 
                                                                                                                                                                                                                                   
          Primar                                                       ASOCIATIA BEDEFILILOR 
Lia Olguţa Vasilescu              DIN ROMANIA 
                                                                                    Bogdan Ciocanea 
       
      Director executiv, 
Direcţia Economino-Financiară 
        Nicolae Pascu   
                      
                
Serviciul Imagine,  
  Ionuţ Pîrvulescu        

   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Floricica Boangiu 
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