MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 468
privind aprobarea participării Municipiului Craiova în calitate de partener al
Direcției Județene pentru Sport și Tineret, în vederea organizării evenimentului
sportiv internațional Dynamite Fighting Show, în data de 14 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.11.2018;
Având în vedere expunerea de motive nr.189033/2018, rapoartele nr.188626/2018
al Serviciului Imagine și nr.189945/2018 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și
Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea participării Municipiului
Craiova în calitate de partener al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, în vederea
organizării evenimentului sportiv internațional Dynamite Fighting Show, în data de 14
decembrie 2018 și rapoartele nr.490/2018 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Iniţiativă
şi Relaţii Internaţionale, nr.493/2018 al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Sănătate,
Culte, Tineret şi Sport, nr.495/2018 al Comisiei de Urbanism, Protecţia Mediului şi
Conservarea Monumentelor, nr.498/2018 al Comisiei Juridică, Administraţie Publică şi
Drepturi Cetăţeneşti şi nr.502/2018 al Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze şi
Administrarea domeniului;
În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată și Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.291/2014 referitoare la asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi
Fondului Locativ Craiova, în vederea administrării în comun a Sălii Polivalente din
municipiul Craiova ;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b și e, coroborat cu alin.4 lit.a și 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, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Craiova în calitate de partener al Direcției
Județene pentru Sport și Tineret, în vederea organizării evenimentului sportiv
Dynamite Fighting Show, în data de 14 decembrie 2018.
Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Craiova, a sumei de 27.000
lei, în vederea organizării evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă încheierea contractului de parteneriat între municipiul Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Dolj, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de
parteneriat prevăzut la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:
Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine
şi Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Silviu Ionuț DUMITRACHE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.468/2018
CONTRACT DE PARTENERIAT
Nr.________/_________2018
încheiat între:

DRECȚIA JJUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET, cu sediul în
Craiova, strada Gheorghe Doja nr.2, reprezentată de Director executiv Origen Staicu,
cod fiscal 27418588, având contul cu numărul RO18TREZ29120G375000XXXX,
deschis la Trezoreria Craiova, în calitate de ORGANIZATOR
şi
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu
sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, 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:
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea
realizării/organizării, unui eveniment sportiv internațional ”Dynamite Fighting Show”
sub egida ”Centenarului Marii Uniri”, denumit în continuare „Evenimentul” pe data
de 14 decembrie 2018, la Sala Polivalentă din Craiova.
Art. 2 Durata contractului:
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la
data de 15.12.2018.
Art. 3 Temeiul juridic:
Art. 5, alin. 2, Art. 36, alin.7, lit. a, coroborat cu Art. 44, alin. 1 și Art. 45, alin.
2, lit. f, Art. 61, alin. 1 și 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în conformitate cu
prevederile Art.14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
actualizată HCL 291/2014 privind asocierea între Municipiul Craiova și
R.A.A.D.P.F.L privind administrarea în comun a Sălii Polivalente din Craiova, și
Legea Educației Fizice si Sportului nr. 60/2000, OG 15/2010, 776/2010 privind
inființarea și organizarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret
HCL nr.
........ /2018
Art. 4 Principiile aplicabile:
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:
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET se obligă :
1 . Să asigure promovarea PARTENERULUI astfel :
- prin flyere, afișe, în mediul online precum și în interiorul sălii, pe bannere și
plasme.
- Se vor transmite comunicate de presă înaintea evenimentului
- Informații în presa centrală scrisă și online înainte și după eveniment
- Campanie pe social media prin intermediul paginilor sportivilor implicați cu un
reach de peste 100 mii de persoane3 milioane de persoane
- Led video (5 x 4 metri) în sală cu vizibilitate logo ”Primăria Craiova, realizarea
de clipuri video, cu participarea lui Cătălin Moroșanu și a altor sportivi
renumiți în cele mai importante puncte turistice ale orașului Craiova, care vor
fi publicate pe canalul de televiziune Pro TV, pe pagina de facebook a
Dynamite Fighting, pe canalul You Tube al Dynamite Fighting Show, etc
2 Va asigura echipa care să asigure comunicarea si PR-ul evenimentului;
3 Stabileste calendarul/programul evenimentului,
4 Să asigure paza și securitatea sportivilor și spectatorilor, asistenţă privind
stingerea incendiilor pe tot parcursul desfăşurării evenimentului;
5 Să asigure asistență medicală pe toată perioada desfășirării evenimentului
6 Mentioneaza Partenerul in toate comunicarile publice și pe toate materialele de
promovare, pe durata contractului cu următorul text: “Parteneri principali ai
evenimentului: Primăria Municipiului Craiova şi Consiliul Local
Municipal”, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in materia
audiovizualului;
7 Să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare și a regulamenturui competiției;
8 Să asigure resursele umane, instalaţiile, echipamentele şi alte asemenea
necesare desfăşurării evenimentului;
9 Să asigure obtinerea de la toate instituţiile specializate şi de profil, dacă este
cazul, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFARARGOA etc., a autorizaţiilor şi licenţelor necesare bunei desfăşurări a
evenimentului şi să achite contravaloarea acestora, conform legislaţiei în
vigoare;
10 Să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract si orice
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau
orice alt tert în legătură cu prezentul eveniment, va fi suportată în mod exclusiv
de către Organizator;
11 Să asigure respectarea dispozitiilor legislatiei în materia achizitiilor publice, în
situatia în care natura, specificul si continutul evenimentului respectiv le
impun, această obligatie revenindu-i în mod exclusiv;
12 Să asigure accesul spectatorilor la eveniment în mod gratuit în proporție de 19
% din numărul locurilor disponibile din Sala Polivalentă;

13 Să prezinte factura și 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 receptie 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:
1 Alocarea sumei de 27.000 lei, pentru decontarea cheltuielilor, privind
organizarea evenimentului Dynamite Fighting Show, în data de 14 decembrie
2018, care se va desfăşura în Municipiul Craiova, la Sala Polivalentă, conform
HCL nr. .................. si să o achite numai după prezentarea facturii și a
deconturilor justificative si conform devizului estimativ, de către
ORGANIZATOR pentru : bilete de avion intern și extern, cazare și masă
sportivi, arbitri, oficiali, materiale consumabile, echipamente sportive, cupe,
tipărituri- bannere, afișe, broșuri, prelate, filmări- tricouri, servicii medicale,
închiriere producție.
2 Să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea
evenimentului;
3 Să asigure ordinea publică conform Legii nr. 60/1991 cu sprijinul organelor
abilitate în perioada desfășurării evenimentului
4 Să contribuie la distribuirea de materiale promoţionale (flyere, afişe) prin care
să se facă referire la faptul că evenimentul este susţinut de Municipiul Craiova
prin Consiliul Local Municipal şi să susţină mediatizarea evenimentului prin
mijoacele care îi stau la dispoziție;
5 Să asigure eliberarea autorizaţiilor de liber acces în zona de desfăşurare a
evenimentului pentru maşinile care transportă logistica necesară desfăşurării
acestuia; Partenerul va elibera, în baza solicitărilor organizatorului,
autorizaţiile de transport camioane necesare în orasul Craiova, toate
autorizaţiile legale necesare desfăsurării evenimentului;
6 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, Poliţiei
Locale Craiova, Poliţiei Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj, manifestările
ce vor avea loc în Municipiul Craiova, în vederea acordării 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.
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,
Mihail GENOIU

Direcția Județeană
Pentru Sport Și Tineret
Origen STAICU

Director Executiv,
Direcţia Economico- Financiară
Lucia ŞTEFAN

Control Financiar-Preventiv,
Elena MARCU

Şef Serviciu, Imagine
Marina ANDRONACHE

Avizat pentru legalitate,
Lavinia DEFTA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Silviu Ionuţ DUMITRACHE

