
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA   

                                                     

                                         HOTĂRÂREA NR.269 
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația pentru Poezie 
„Mircea Dinescu”, în vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival 2017, în 

perioada 18-26 august 2017 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.07.2017; 

  Având în vedere raportul nr.90917/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 
propune aprobarea încheierii contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Fundația pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în 
vederea susţinerii evenimentului Divan Film Festival 2017, în perioada 18-26 august 
2017; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată şi art.2, lit.e din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi e coroborat alin.4 lit.a şi 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 alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 80.000 
lei, pentru organizarea primelor trei zile ale evenimentului „Divan Film Festival”-
2017, respectiv 18-20 august 2017, care se desfășoară în municipiul Craiova.  

          Art.2. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundația pentru Poezie „Mircea 
Dinescu”, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, să semneze contractul de 
parteneriat prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.5. 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. 

               
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT.SECRETAR, 

             Stelian BĂRĂGAN    Ovidiu MISCHIANU 



ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR.269/2017 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 Stelian BĂRĂGAN 

 
 
   

CONTRACT DE PARTENERIAT 

Nr.________/_________2017 

încheiat între: 
 
 
Fundaţia pentru Poezie “Mircea Dinescu”, cu sediul în Bucureşti, str. Franceză, 

nr.5, sector 3,  înregistrată la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, înfiinţată în baza 
Sentinţei Civile nr. 202/13.09.1996, pronunţată de Judecătoria Sector 1, Bucureşti,în 

dosar nr. 187/PJ/1996, cont IBAN  RO93RNCB 007 204 968 750 0001, deschis la BCR 
Bucureşti,  reprezentată prin Maria Dinescu,  în calitate de preşedinte, denumită în 
continuare ORGANIZATOR 

 
și 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal cu sediul în judeţul 

Dolj, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 
0251/411561, reprezentat prin Mihail GENOIU, în calitate de primar al Municipiului 
Craiova, denumit în continuare PARTENER 

 
 Art. 1 Obiectul contractului: 

Parteneriat în scopul organizării evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul 

Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VIII –a, care va avea loc în perioada 18-

26 august 2017, la Craiova şi Port Cetate. 

 Art. 2 Durata contractului: 

 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 

de 27 august 2017. 

           Art. 3 Temeiul juridic: art. 36, alin.7 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și Legea 

nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, OG nr.26/2000 privind asociațiile și 

fundațiile și HCL nr...................................... 



  Art. 4 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. 5 Obligaţiile părţilor: 

Fundaţia pentru Poezie “Mircea Dinescu” se obligă : 
a) să realizeze, în perioada 18-26 august 2017, evenimentul “Divan Film Festival“ 
(Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VIII –a; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
c) să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 

desfăşurării evenimentului; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la faptul 
că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova şi 

Consiliul Local Municipal”; 
e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei necesare 
promovării evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi 

Artă Culinară), ediţia a VIII –a; 
f) 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 cuprinse în evenimentul “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de 
Film şi Artă Culinară), ediţia a VIII –a; 
g) să obţină de la UCMR – ADA  - autorizaţia neexclusivă de utilizare a muzicii în scop 
lucrativ pentru evenimentul “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi 
Artă Culinară), ediţia a VIII –a, 2017 şi să achite contravaloarea obţinerii acestei 
autorizaţii; 
h) să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, 
conform legislaţiei în vigoare; 

i) să obţină şi să achite contravaloarea tuturor autorizaţiilor necesare organizării 
evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), 
ediţia a VIII –a, 2017; 
j) să isi asigure generator si sa achite contravaloarea consumului înregistrat, necesar 
desfășurării evenimentului;  
k) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului, în 

afara celor prevăzute în prezentul contract si orice cheltuială pretinsă peste suma alocată 
prin contract, de către Organizator sau orice alt terț în legătură cu prezentul eveniment, va 
fi suportată în mod exclusiv de către Organizator; 



l) să asigure serviciile de pază și protecție; 

m) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia achizițiilor publice, în situația 
în care natura, specificul și conținutul evenimentului respectiv o impune, această 
obligație revenindu-i în mod exclusiv; 
n) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată durata 
desfăşurării evenimentului; 
o) organizatorul este direct responsabil de mesajul promovat in cadrul evenimentului; 

p) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către Municipiul 
Craiova prin prezentul contract, urmând ca plata să se realizeze numai după întocmirea 
procesului-verbal de recepție a evenimentului,  în termen de 30 de zile de la prezentarea 
documentelor justificative (privind cheltuielile efectuate la valoarea contractului). 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 

a) să aprobe alocarea sumei de 80.000 lei pentru decontarea cheltuielilor privind 
organizarea primelor trei zile ale evenimentului “Divan Film Festival“ (Divanul 
Degustătorilor de Film şi Artă Culinară), ediţia a VIII –a, respectiv 18-20 august 2017, 
care va avea loc în municipiul Craiova, conform HCL nr...................și să o achite numai 

după prezentarea deconturilor justificative/devize de către Fundaţia pentru Poezie 
“Mircea Dinescu”, privind suma alocată, din care vor fi suportate: contracte pe drepturi 
de autor, cheltuieli de protocol, transport, cazare, închiriere echipament de proiecție, 
scenotehnică, ecran și echipament tehnic de susținere a proiecțiilor, concertelor și 
spectacolelor; 

b) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaţiul de desfăşurare a evenimentului în perioada 
18-20 august 2017, respectiv zona Theodor Aman sau o sală de spectacole- Teatrul 
Colibri, în cazul unor condiţii meteo nefavorabile; 
c) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului; 
d) să sprijine logistic acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului. 

e) să asigure ordinea publica conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în 
perioada 18-20 august 2017; 
f) Primăria Municipiului Craiova va permite racordarea la sursa de alimentare cu energie 
electrică; 
g) să asigure curăţenia şi să colecteze, de la locul de desfăşurare al evenimentului, 
deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie; 

h) să comunice Serviciului de Ambulanţă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi 
Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Mihai Bravu” 
Dolj, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj, Poliţia Locală Craiova, Poliţia 
Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Oltenia” judeţul Dolj, manifestările ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin 
asigurarea de asistenţă si personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 

 

Art. 6 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. 7 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, 

instanța competentă fiind instanța pe a cărei rază teritorială se desfășoară evenimentul. 

 Art. 8 Dispoziţii finale 

Dispoziţiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiţionale doar cu 

acordul ambelor părţi.  

Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor contractante.  

Prezentul contract conţine un număr de 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, 

             Fundaţia pentru Poezie  
           “Mircea Dinescu” 

          Administrator, 
Mihail GENOIU          Maria DINESCU 

 
   Director Executiv Adjunct 

   Direcţia Economico - Financiară,                                                                                                                                                                                                    
             Marcela BRĂGARIU 

 

      Control Financiar Preventiv, 
       Sabina SMARANDACHE 
 
 

     Şef Serviciul Imagine, 
        Marina ANDRONACHE 
 
 
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Dan ZORILĂ 



 

                                                                       ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.269/2017 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                                                                             Stelian BĂRĂGAN 
                                                                                                           

 

Program Divan Film Festival - Craiova 

VINERI, 18 august 

Cinema Inspire 

Ora 11,00 

Calup de scurtmetraje – o colecție surprinzătoare de scurtmetraje din Balcani, tărâmul 
povestitorilor nemaiîntâlniți, al iubirii pasionale și al filosofilor prieteni cu Bachus.  

Ora 17,00 

Big Big World (2016,Turcia, r: RehaErdem, cu: BerkeKaraer, EcemUzun)  

Ali și Zuhal sunt doi adolescenți care au crescut împreună la orfelinat și care au o strânsă 
legătură. Atunci când Ali împlinește vârsta la care trebuie să părăsească orfelinatul, Zuhal ajunge 
în grija unei familii adoptive ciudate și i se interzice să-l mai vadă pe Ali. În încercarea disperată 
de o salva pe Zuhal de la o căsătorie aranjată, Ali ajunge să fie urmărit de autorități. Cei doi fug 
și se ascund în inima pădurii. Adolescenții încearcă să-și clădească o nouă viață în acest mediu 
mistic, populat de personaje stranii și pericole imediate. 

Centrul Vechi 

Ora 20,00 – Deschidere oficială în prezența organizatorilor, invitaților și autorităților locale 

Ora 20,30 – Concert Balkan Love 

Ora 21,30 

Bourek (2016, Grecia-Cipru,SUA, r: Vladan Nikolic, cu: Christina Aloupi, Eleanor Boddie)  

Bourek spune povestea lucrurilor mărunte care ne aduc împreună în aceste vremuri de 
instabilitate globală. În toiul  problemelor contemporane – crize economice, răsturnări politice și, 



în general, vești proaste – personajele filmului se întâlnesc pe  o insulă grecească, la granița 
dintre Europa, Africa de Nord și Asia.  

Un miliardar american paranoic, un Dj britanic care încearcă să fugă de viața lui de zi cu 
zi, o grecoaică ce încearcă să păstreze casa dărăpănată a familiei sale în ciuda presiunilor băncii 
și a creditorilor, un refugiat libian, un dealer de hașiș turc, un turist sârb fără griji și multe alte 
personaje care fie se ascund de sfârșitul lumii, fie vor viitor mai bun, ajung să descopere ceva sau 
pe cineva care să le redea speranța. Elementul secret al poveștii: burek-ul, delicioasa specialitate 
mediteraneană.  

SÂMBĂTĂ, 19 august 

Cinema Inspire 

Ora 11,00 – film pentru copii 

Birds like us (2017, Bosnia-Herțegovina, r: Faruk Sabanovic, Amela Cuhara, cu: Alicia 
Vikander (voce), Jeremy Irons (voce) 

Animația urmărește povestea unui grup pestriț de păsări care pleacă în căutarea fericirii.  

Ora 17,00 

A stinking fairytale (2015, Serbia-Bulgaria, r: Miroslav Momcilovic, cu: Zarko Lausevic, 
Jelena Djokic) 

Moma nu are adăpost și suferă de depresie. Ema nu are adăpost și a suferit de alcoolism. 
Moma trăiește într-o fabrică dezafectată. Ema trăiește într-un canal. Moma a plăcut-o pe Ema de 
la prima vedere. Ema l-a plăcut pe Moma de la a doua. Acum mult timp, Ema a pierdut un copil 
și a început să bea. Sau a început să bea și apoi a pierdut copilul. Nu mai contează. Ce contează 
este că Moma a ajutat-o să treacă peste această dramă. 

Ora 18,00 – Recepție – Craiova Culturală la Galeria Port Cetate 

Centrul Vechi 

Ora 20,00 – Piesă de teatru – Ideo Ideis prezintă la Craiova 

Ora 21,30 

On the Milky Road (2016, Serbia-UK-SUA, r: Emir Kusturica, cu: Emir Kusturica, 
Monica Belluci)  

Primăvară în vreme de război. În fiecare zi, un lăptar merge pe linia de front călare pe 
măgarul său și se ferește de gloanțe în drumul către soldați. Norocul i-a surâs până acum, a 



scăpat nevătămat, ba mai mult, este iubit de către o frumoasă săteancă. Pare că un viitor liniștit i 
se așterne în față... până când apariția unei italience misterioase îi dă viața peste cap.  

Așa începe o poveste de dragoste pasională și interzisă, care îi va purta pe cei doi într-o 
serie de aventuri periculoase și neobișnuite. Soarta i-a adus împreună și nimeni și nimic nu-i 
poate opri.  

DUMINICĂ, 20 august 

Cinema Inspire 

Ora 11,00 – film pentru copii 

The oddsockeaters (2016, Cehia-Slovacia-Croația, r: Galina Miklínová, cu: KrystofHadek 
(voce), Jan Maxian (voce) 

Mâncătorii de Șosete sunt creaturi mici care trăiesc pe lângă oameni și se fac vinovați de 
dispariția șosetelor. Desigur, ei se înfruptă cu o singură șosetă din pereche. După moartea 
bunicului său, Lamor, Hihlik, unul dintre Mâncătorii de Șosete, trebuie să-și depășească frica și 
să plece în căutarea unchiului său, Padre, de a cărui existență nici măcar nu știa. El își găsește 
curajul plecând de la lucrurile insuflate de bunicul său – dragostea pentru familie, buna creștere 
și regulile stricte ale Mâncătorilor de Șosete.  

Ora 17,00 

Là où Atilla passé (2015, Canada, r: Onur Karaman, cu: Ambrosio de Luca, Julie 
Deslauriers)  

Atilla este un tânăr solitar născut în Turcia și adoptat de un cuplu din Canada. Atunci 
când o cunoaște pe Asya, o tânără turcoaică, sentimentul său de alienare începe să fie diminuat. 

Centrul vechi 

AVANPREMIERĂ ÎN PREZENȚA ECHIPEI (pentru prima dată în România, la Craiova) 

Un pas în urma serafimilor (2017, România, r: Daniel Sandu, cu: Vlad Ivanov, Ștefan 
Iancu)  

Gabriel intră la 14 ani într-un seminar teologic ortodox cu dorinţa de a deveni preot și 
descoperă un sistem guvernat de corupţie. Alături de alţi trei colegi, formează un grup care 
începe să în calce systematic regulile impuse în seminar, intrând astfel în conflict cu conducerea. 
Principalul lor adversary este părintele Ivan, ambiţios şi inteligent, dar care vrea să conducă 
seminarul prin intimidare şi turnătorie. Acesta face tot posibilul pentru a-i exmatricula pe cei 
care i se opun. 
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