
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
   

                                        

HOTĂRÂREA NR. 259 
 

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

30.06.2011; 
  Având în vedere raportul nr.91459/2011 al Serviciului Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar prin care se propune asocierea 
municipiului Craiova cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vederea 
promovării imaginii municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.96, 97, 98 şi 99/2011; 

  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; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vederea 
promovării imaginii municipiului Craiova, conform contractului de asociere 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.2.  Consiliul Local al Municipiului Craiova va pune la dispoziţia asocierii, suma 
de 8.500 lei. 

Art.3.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere, prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.   

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar, Direcţia Economico-Financiară şi SBS 
BROADCASTING MEDIA SRL vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

 SECRETAR, 
       Bianca Maria Carmen PREDESCU 

 
Nicoleta MIULESCU 



 



                                                                           Anexa la Hotărârea nr.259/2011 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 Bianca Maria Carmen PREDESCU 

 
 
 
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr. _________/ 2011 

 
 
 
           În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală şi în baza Hotărârii Consiliului local al Municipiului Craiova nr.____/2011, s-a procedat la 
încheierea prezentului contract de asociere: 
 
Între: 
 
           MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, 
str. A I Cuza, nr. 7, judeţul Dolj, Cod Fiscal 4417214, cont nr. RO07TREZ29124510220XXXXX, 
deschis la Trezoreria Municipiului Craiova, tel./fax 0251/411019 reprezentat prin Mărinică Dincă, în 
calitate de Viceprimar, pentru Primar şi Nicolae Pascu, în calitate de Director Executiv al Direcţiei 
Economice, pe de o parte 
 
şi  
 
           SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss FM), cu sediul în Bucureşti, str Dimitrie Pompei nr. 
9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/40/20632/2002, CUI 
RO4747298,  reprezentată prin Florin Ciobică, în calitate de Director General şi Emil Safta, în 
calitate de Director Regional, denumită în continuare Asociat, pe de altă parte. 
 
        Părţile hotărăsc de comun acord şi irevocabil, pentru o cauză licită şi apreciată prin prezenta ca 
suficientă, să încheie acest contract, pe care se angajează să îl execute întocmai pentru asigurarea 
cadrului necesar pentru promovarea imaginii municipiului Craiova. 
 
   

Cap. I - OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art. 1 Prezenta asociere are ca obiect promovarea imaginii Municipiului Craiova în programele şi în 
spaţiile publicitare ale postului de radio Kiss FM Craiova. 



Art. 2 MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova va pune la dispoziţia 
Asociatului fondurile necesare derulării proiectului, în termenele şi condiţiile stabilite prin prezentul 
contract. 
Art.3 Asociatul îşi asumă responsabilitatea proiectului. În acest scop va conduce, va supraveghea 
şi va desfăşura activităţile cuprinse în cadrul contractului. 
 
 

Cap. II - DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 4 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi încetează să producă efecte la data de 
31 decembrie 2011. 
 

 
Cap. III - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
Art.5  Obligaţiile Municipiului  Craiova constau în:  
 
- Să contribuie la această asociere cu suma de 8.500 lei (TVA inclus şi alte taxe) din bugetul local, 
pentru a promova imaginea municipiului Craiova.  
- Să achite facturile emise de către Asociat în baza comenzilor efectuate de către Municipiul 
Craiova prin Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar. 
- Să transmită comenzile de difuzare în scris, cu cel puţin o zi înainte de data apariţiei. 
- Să elaboreze scenariile spoturilor publicitare şi ale anunţurilor ce urmează a fi difuzate. 
 
Art. 6 Obligaţiile   SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss FM) constau în : 
 
- Să difuzeze materialele trimise de către Municipiul Craiova, conform comenzilor. 
- Să asigure producţia materialelor ce urmează a fi difuzate, în timp util şi cu titlu gratuit. 
- Să emită factură fiscală reprezentând contravaloarea serviciilor prestate conform comenzilor emise 
de Municipiul Craiova. 
- Să suporte obligaţiile financiare ce decurg din prezentul contract către UCMR-ADA. 
 
 
 

Cap. IV - MODIFICAREA CONTRACTULUI 
 

Art. 7  Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional, 
care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

 
Cap. V - MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 
Art. 8 -  Efectuarea viramentelor 
Consiliul Local al Municipiului Craiova virează direct în contul Asociatului contravaloarea facturii 
emise, conform prezentului contract, după difuzarea materialului comandat. 
 



 
Cap. VI - MONITORIZARE ŞI CONTROL 

 
Art. 9 - Informare 
 
      Asociatul se obligă să furnizeze Consiliului Local al Municipiului Craiova toate informaţiile 
referitoare la derularea prezentului contract. Consiliul Local al Municipiului Craiova are dreptul să 
solicite oricând informaţii cu privire la desfăşurarea contractului, Asociatul fiind obligat să răspundă 
în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile lucrătoare. 
        

 
Art. 10 - Prezentarea rapoartelor obligatorii 
 
     Asociatul va transmite informaţii privind derularea contractului şi utilizarea sumei primite. În acest 
scop Asociatul va prezenta un raport de monitorizare final asupra utilizării sumei primite. 

 
 

Cap. VII- REZILIEREA CONTRACTULUI 
 
 

Art. 11 Consiliul Local al Municipiului Craiova poate rezilia contractul dacă Asociatul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă 
vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale. 

 
 
 

CAP. VIII - FORŢA MAJORĂ 
 

Art. 12 Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a 
obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră. 
Art. 13 Este forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de 
voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract. 
Art. 14 Forţa majoră trebuie anunţată în scris în 10 zile de la apariţia ei, iar la dispariţia forţei majore, 
tot în termen de 10 zile trebuie făcută o notificare scrisă. 
  
 

CAP. IX - LITIGII 
 
 

Art. 15 Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract se soluţionează pe cale 
amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia lor. Eventualele litigii născute din 
interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, 
vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ. 
 
 
 



CAP. X - DISPOZIŢII GENERALE ŞI FINALE 
 
Art.16 - Comunicări 
 

(1) Orice comunicare între părţi se va face în scris, la adresa menţionată în cuprinsul  
prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părţi în scris, utilizând mijloace care 
permit evidenţa transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicită confirmarea de 
primire, el va indica aceasta în comunicarea lui. 

(2) Rapoartele şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele 
adrese: 
a) Pentru Consiliul Local al Municipiului Craiova:  

Consiliul Local al Municipiului Craiova, str. A I Cuza, nr. 7, Loc. Craiova,  judeţul Dolj, 
Cod. 200585, tel./ fax 0251/411019. 

b) Pentru Asociat : 
Florin Ciobică în calitate de reprezentant legal al SBS Broadcasting Media SRL (Kiss 
Fm), localitatea Bucureşti, str Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2. 

(3)  Orice preaviz sau comunicare necesară sau permisă în legătură cu acest contract va fi 
făcută în scris dacă nu se prevede altfel în mod expres, şi se va considera efectuată 
corespunzător dacă este transmisă personal, cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, prin fax sau e-mail părţii destinatare, la adresa acesteia menţionată în preambul sau 
la orice adresă pe care partea o va fi comunicat părţii expeditoare. 

  
Art. 17. Prezentul contract este asimilat actului administrativ şi s-a încheiat în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte, la data de__________, ambele având aceeaşi forţă de 
drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
CONSILIUL LOCAL AL                                         Asociat 
MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                      
                                                                                                  Reprezentant legal  
                                                                                     SBS BROADCASTING  
                                                                                                MEDIA SRL(Kiss Fm)                                                                                    
 
Pt. Primar                                                                                   Director General, 
Viceprimar,                     Florin Ciobică 
Marinică Dincă    
 
                            
Director Executiv                                                                       Director Regional,                                                                                                 
Direcţia Economică,                           Emil Safta 
Nicolae Pascu             
 
 
 
 
 


