
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     

                                                 HOTĂRÂRE NR.49 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Direcţia 
Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All 

Star Game” – Baschet Masculin, în municipiul Craiova, 18 martie 2013 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 14.02.2013;  

  Având în vedere raportul nr. 21374/2013 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt prin care se propune aprobarea 
asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului 
Public şi Fondului Locativ Craiova, Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în 
vederea organizării evenimentului „All Star Game” – Baschet Masculin, în 
municipiul Craiova, 18 martie 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.41, 42, 43, 44 şi 45/2013; 

   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, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Direcţia 
Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All 
Star Game” – Baschet Masculin, în municipiul Craiova, 18 martie 2013, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt, Sport Club 
Municipal Craiova,  Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi 
Fondului Locativ Craiova  şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
                SECRETAR, 
   Nicoleta Laura POPESCU     Nicoleta MIULESCU 

 



                                                   ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.49/2013 
 
                                                    

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. 1/08.02.2013  

 
 
 

 Încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în judeţul Dolj, 
Municipiul Craiova, str. Brestei nr. 133, cod fiscal 4417214, reprezentată prin Lia Olguţa 
Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova  

şi 

SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA, cu sediul administrativ în Craiova, Str. A.I. 
Cuza, nr.7,  reprezentată prin Emil Bogdan Bălan în caliatate de Director 

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A 
FONDULUI LOCATIV, cu sediul administrativ în Craiova, Str. Câmpia Islaz, nr. 97 A, CIF 
7403230, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J16/752/1995, reprezentată prin Radu 
Preda în calitate de Director 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT ŞI TINERET DOLJ, cu sediul administrativ 
în Craiova, Str. Gheorghe Doja, nr. 2, CUI 27418588, reprezentată prin Marius Toma în caliatate 
de Director Executiv 

 
Art. 1 Obiectul acordului 
          Asociere în scopul organizării şi desfăşurării în bune condiţii a evenimentului „ALL STAR 
GAME” – Baschet Masculin, ce va avea loc la Sala Polivalentă, în ziua de 18 martie 2013, şi 
care va consta într-o competiţie sportivă de baschet de înalt nivel cu unele momente artistice. 
           Colaborarea are în vedere chestiuni legate de aspectele tehnice, de logistică, precum şi cu 
privire la latura artistică, comercială şi de asigurare a echipamentelor pentru buna desfăşurare a 
evenimentului în conformitate cu responsabilităţiile stabilite pentru fiecare dintre părţi.            
 
Art. 2 Durata acordului 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 19 
martie 2013. 
 
 
Art. 3 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. 4 Obligaţiile părţilor 
 
        MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
- să finanţeze evenimentul artistic care va avea loc în cadrul „All Star Game” – Baschet 
Masculin, respectiv onorariile pentru artişti, onorariile pentru artiştii de la balul caritabil susţinut 



cu această ocazie, dar şi plata taxelor legale aferente către UCMR-ADA, finanţare de maxim 
15000 lei; 
 
        SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA se obligă: 
- să contribuie la buna desfăşurare a evenimentului punând la dispoziţie resursele umane, 
materialele, echipamentele din cadrul instituţiei; 
- să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării evenimentului de la Jandarmerie, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Detaşamentul de Pompieri, Poliţia Locală etc; 
- să realizeze materiale promoţionale, diplome, plachetă şi să asigure serviciile de hostess; 
 
        REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A 
FONDULUI LOCATIV se obligă: 
- să pună la dispoziţie, cu titlul gratuit, spaţiul de desfăşurare a evenimentului, respectiv Sala 
Polivalentă din Craiova, în perioada 17-18 martie 2013; 
- să pună la dispoziţie, cu titlu gratuit, personalul Sălii Polivalente. 
  
        DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE SPORT ŞI TINERET DOLJ se obligă: 
-  să achite integral costurile ce decurg din organizarea evenimentului astfel: cazare şi masă 
sportivi şi oficiali (70 persoane), bal caritabil, caz social, arbitraj meci, Display Led publicitate, 
sonorizare şi videoproiector; 
- să folosească pentru achitarea costurilor evenimentului banii din vânzarea biletelor, din reclame 
şi publicitate, precum şi din sponsorizări; 
- să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, 
echipamentele din cadrul direcţiei; 
- să înscrie pe materialele promoţionale toţi partenerii semnatari ai prezentului acord.  
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
            S.C.M. Craiova, R.A.A.D.P.F.L. şi D.J.S.T. Dolj se obligă să furnizeze Primăriei 
Municipiului Craiova prin Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie 
Ziar toate informaţiile referitoare la derularea prezentului acord, acesta având dreptul să solicite 
oricând informaţii cu privire la proiect, iar  cei trei parteneri fiind obligaţi 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 acordului, 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 acordului 

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 acordului sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b. se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înţelegerii, 
c. prin acordul părţilor.  
 

Art. 9 Dispoziţii finale 
Dispoziţiile prezentului acord 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 4 (patru) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui. 
 
           Municipiul Craiova prin                                    Sport Club Municipal Craiova 
  Consiliul Local Municipal  Craiova                                            Director,  
                                                               Bălan Bogdan Emil 
                   
                        Primar,                                                               R.A.A.D.P.F.L. 
             Lia Olguţa Vasilescu                  Director, 
                                                                                                     Radu Preda   
 
 
             Director Executiv                                                           D.J.S.T. Dolj 
 Direcţia Economico- Financiară,                                                 Director,                                                                                                                              
            Nicolae Pascu                                                                Toma Marius 
 
 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
 Ionuţ Pîrvulescu 
 
 

 
Avizat pentru legalitate, 

 Floricica Boangiu 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Nicoleta Laura POPESCU 


	01
	02

