
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea 

organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a  
 

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

27.08.2015; 
  Având în vedere raportul nr.121271/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin care 

se propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării 
Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a; 

  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; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Asociaţia „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea 
organizării Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, Ediţia a X-a, care se va desfăşura 
în data de 29 august 2015. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere 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 „Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă” vor  aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
      Lia – Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr.  121271 / 13.08.2015 
 

                               APROBAT, 
                Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 
 
 

         AVIZAT, 
Direcţia Economico – Financiară 

         Director Executiv, 
         Nicolae Pascu 

 
 
 

 
RAPORT 

încheierii unui contract de asociere între Primăria Municipiului Craiova şi Asociaţia 
„Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă”, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi 

fanfare” ediţia a X-a. 
 
 
 O adevărată sărbătoare a muzicii ţărăneşti, Festivalul Tarafuri şi fanfare a fost iniţiat în 
anul 2007 de Marius Tucă. Festivalul a debutat la Bucureşti, la Muzeul Naţional al 
Satului”Dimitrie Gusti”, apoi a fost organizat la Sibiu şi Suceava. 
 Odinioară, în multe zone ale ţării muzica de fanfară sau taraf era nelipsită. Fiecare 
comunitate avea fanfară sau taraf care cântau la nunţi, înmormântări, la bal şi la război, la joc şi 
la hramul bisericii. 

Vremurile şi-au pus amprenta asupra acestor tarafuri şi fanfare, puţine dintre ele reuşind 
să supravieţuiască, să-şi păstreze repertoriul şi să-i convingă pe oameni să nu se îndepărteze de 
ritmurile transmise din generaţie în generaţie. 

Festivalul este o remarcabilă lecţie  privind entitate culturală a poporului român, o 
întoarcere în timpurile în care românul petrecea, asculta şi trăia diferit. 

Etnomuzicologul Marian Lupaşcu şi mai apoi muzicianul Grigore Leşe s-au alăturat 
acestui proiect cultural, pentru a ajuta la reînvierea acestor bijuterii ale muzicii tradiţionale. 

În decursul anilor, audienţa totală a festivalului numărat câteva zeci de mii de oameni. 
 În anul 2015 Festivalul Tarafuri şi fanfare se află la cea de-a X-a ediţie. Cu acest prilej a 
fost gândită o ediţie maraton, un turneu al muzicii ţărăneşti: 10 tarafuri şi fanfare tradiţionale 
vor poposi timp de 10 zile, în cinci oraşe, pentru a sărbători cum se cuvine. 

Itinerariul ediţiei aniversare a Festivalului este Bucureşti -  Sibiu -  Târgovişte – Craiova 
–Târgu Jiu.  
 Evenimentul se va desfăşura sâmbătă, 29 august 2015 şi constă în organizarea unui târg 
tradiţional, la care vor fi prezenţi meşteri populari, recompunând atmosfera târgurilor de 
odinioară , precum şi reunirea muzicanţilor ţărani iscusiţi, tarafuri şi fanfare tradiţionale. 
Amfitrionul manifestării este muzicianul Grigore Leşe. 



Evenimentul se va bucura de promovare la nivel naţional prin intermediul Radio 
România, site-ului de ştiri www.mariustuca.ro  şi prin intermediul altor instituţii media care vor 
sprijini evenimentul.  

În urma solicitării Asociaţiei Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă , prin care este 
exprimată dorinţa unui parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova pentru organizarea 
evenimentului Festivalului „Tarafuri şi fanfare” ediţia a X-a, propunem Consiliului Local 
Municipal Craiova sprijinul în acest proiect.   
 De aceea, propunem acordarea unui sprijin financiar, Asociaţia Mişcarea de Rezistenţă 
Marius Tucă, în valoare de 40.000 lei, din bugetul local al anului în curs pentru a asigura  
onorariul amfitrion, premii pentru lăutari şi meşteri populari, cazarea şi masa pentru muzicanţi 
şi închirierea echipamentului tehnic profesional (scenă, lumini, sonorizare). 
 Faţă de cele menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile art.36, alin 2. lit. e 
coroborat cu alin. 7, lit. a, din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică 
locală, propunem Consiliului Local Municipal Craiova următoarele: 
          - aprobarea asocierii Municipiului Craiova, prin Consiliul Local Municipal Craiova, cu 
Asociaţia Mişcarea de Rezistenţă Marius Tucă, în vederea organizării Festivalului „Tarafuri şi 
fanfare”, ediţia a X-a,  conform contractului de asociere anexat la prezentul raport; 
         -împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul anexat; 

  
 Întocmit,       Avizat pentru legalitate, 
       Ionuţ Pirvulescu              Floricica Boangiu 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.mariustuca.ro/


CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr......../................. 
 

 
 Încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în judeţul Dolj, 
Municipiul Craiova, str. Al. Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentată prin Lia Olguţa 
Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova 

Şi 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ” cu sediul în Bucureşti, 
str. Amiral Horia Măcelariu, nr.26, bl.20/7, sc. C,etj.3, ap.8, Sector 1, cod fiscal 28282556, 
reprezentată legal de către domnul Marius Tucă în calitate de Preşedinte, pe de o parte  
 
Art. 1 Obiectul contractului 
          Asocierea în vederea organizării Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a, în data 
de 29 august 2015, la Craiova. 
 
Prezentul contract se incheie: 

• În baza Hotărârii Consiliului Local nr. .....din data de ...............; 
• Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/12.02.2015 privind 

aprobarea bugetului local al Municipiului Craiova; 
• Nota de Fundamentare nr. 9138/19.01.2015 privind cheltuielile estimative 

necesare activităţiilor ce se vor desfaşura prin grija  Serviciului Imagine în 
anul 2015; 

• Devizul estimativ privind cheltuielile aferente organizarii Festivalului “Tarafuri 
şi fanfare”, ediţia a X-a;  

• Legea nr.215/2001, republicată privind administraţia publică locală, cu 
modificarile si completarile ulterioare;; 

• Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 
• Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 

 
Art. 2 Durata contractului 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 
de 30.08.2015 
 
Art. 3 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. 4 Obligaţiile părţilor 
 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”  se obligă : 
-  să organizeze Festivalul “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a, în Craiova, în data de 29 
august 2015; 
- să asigure resursele umane şi financiare, necesare organizării Festivalului “Tarafuri şi 
fanfare”, ediţia a X-a; 
-să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 
- 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 
desfăşurate în cadrul Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a; 
- să asigure obtinerea de la toate institutiile specializate si de profil a autorizatiilor si 
licentelor neexclusive de utilizare a muzicii in scop ambiental si lucrativ, în situaţia folosirii 
muzicii ambientale; 
- să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
manifestările ce vor avea loc, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă si  
personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului; 
- să asigure curăţenia şi să colecteze, de la locul de desfăşurare al evenimentului, deşeurile 
rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, în data de 29 august 2015; 
- să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul că evenimentul este realizat în 
parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
- să susţină evenimentul pe plan local, în calitate de partener şi să pună la dispoziţie cu titlul 
gratuit spaţiu necesar desfăşurării evenimentului, în data de 29 august 2015; 
- să se asigure că organizarea Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a se va desfăşura 
în cele mai bune condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;  
- să anunte Poliţia Locală despre acest eveniment în vederea asigurării măsurilor de ordine; 
 - să asigure un sprijin financiar  în valoare de 40.000 lei, reprezentând totalitatea 
cheltuielilor din devizul anexat. 
- va susţine mediatizarea evenimentului; 
-să pună la dispoziţie, în mod gratuit, organizatorului căile de acces către locul desfăşurării 
evenimentului. 
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
 ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ” se obligă să 
furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul Local Municipal toate informaţiile referitoare la 
derularea prezentului contract, acesta având dreptul să solicite oricând informaţii cu privire 
la proiect, ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ MARIUS TUCĂ”  fiind obligată 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 contractuale, 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 contractului 

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

Art. 9 Dispoziţii finale 
Dispoziţiile prezentului contract 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 2 (două) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării lui. 
 
           Municipiul Craiova prin                       ASOCIAŢIA “MIŞCAREA DE REZISTENŢĂ  
  Consiliul Local Municipal  Craiova    MARIUS TUCĂ”     
       
                                       Preşedinte, 
                     Primar,                                                                     Marius Tucă 
          Lia Olguţa Vasilescu                                                                                                                                                   
                      
 
             Director Executiv 
 Direcţia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                                                     
            Nicolae Pascu 
 
 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
 Ionuţ Pîrvulescu 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica Boangiu 

 



   

                                                                                                   
        

Serviciul Imagine 
 

       APROBAT, 
             PRIMAR 

              Lia Olguţa Vasilescu 
        

 
  

AVIZAT, 
Direcţia Economico – Financiară 

Director Executiv, 
Nicolae Pascu 
   

                         
 

Nota de fundamentare 
 privind organizarea Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a 

în data de 29 august 2015 
 

 O adevărată sărbătoare a muzicii ţărăneşti, Festivalul Tarafuri şi fanfare a fost iniţiat 
în anul 2007 de Marius Tucă. Festivalul a debutat la Bucureşti, la Muzeul Naţional al 
Satului”Dimitrie Gusti”, apoi a fost organizat la Sibiu şi Suceava. 
 Odinioară, în multe zone ale ţării muzica de fanfară sau taraf era nelipsită. Fiecare 
comunitate avea fanfară sau taraf care cântau la nunţi, înmormântări, la bal şi la război, la 
joc şi la hramul bisericii. 

Vremurile şi-au pus amprenta asupra acestor tarafuri şi fanfare, puţine dintre ele 
reuşind să supravieţuiască, să-şi păstreze repertoriul şi să-i convingă pe oameni să nu se 
îndepărteze de ritmurile transmise din generaţie în generaţie. 

Festivalul este o remarcabilă lecţie  privind entitate culturală a poporului român, o 
întoarcere în timpurile în care românul petrecea, asculta şi trăia diferit. 

Etnomuzicologul Marian Lupaşcu şi mai apoi muzicianul Grigore Leşe s-au alăturat 
acestui proiect cultural, pentru a ajuta la reînvierea acestor bijuterii ale muzicii tradiţionale. 

În decursul anilor, audienţa totală a festivalului numărat câteva zeci de mii de 
oameni. 
 În anul 2015 Festivalul Tarafuri şi fanfare se află la cea de-a X-a ediţie. Cu acest 
prilej a fost gândită o ediţie maraton, un turneu al muzicii ţărăneşti: 10 tarafuri şi fanfare 
tradiţionale vor poposi timp de 10 zile, în cinci oraşe, pentru a sărbători cum se cuvine. 

Itinerariul ediţiei aniversare a Festivalului este Bucureşti -  Sibiu -  Târgovişte – 
Craiova –Târgu Jiu.  
 Evenimentul se va desfăşura sâmbătă, 29 august 2015 şi constă în organizarea unui 
târg tradiţional, la care vor fi prezenţi meşteri populari, recompunând atmosfera târgurilor 
de odinioară , precum şi reunirea muzicanţilor ţărani iscusiţi, tarafuri şi fanfare tradiţionale. 
Amfitrionul manifestării este muzicianul Grigore Leşe. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



   

Evenimentul se va bucura de promovare la nivel naţional prin intermediul Radio 
România, site-ului de ştiri www.mariustuca.ro  şi prin intermediul altor instituţii media care 
vor sprijini evenimentul.  
Cheltuieli estimative sunt reprezentate de :  

• Onorariu amfitrion 
• Premii pentru lăutari 
• Premii pentru meşterii populari 
• Cazare şi masa pentru muzicanţi 
• Scenă, lumini, sonorizare 

 
  La punctul 3 din nota de fundamentare nr.9138/19.01.2015 se va adauga prin 
completare litera “z-1” privind organizarea Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a 
X-a. 
 În limita sumei aprobate prin nota de fundamentare nr.9138/19.01.2015 prin 
care s-au stabilit sumele prognozate în buget pentru susţinerea diverselor manifestări 
organizate de Primăria Municipiului Craioova propunem cuprinderea manifestărilor 
privind organizarea Festivalului “Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a, cu suma de 40.000 
lei şi diminuarea corespunzătoare a sumelor aprobate pentru următoarele 
manifestări: Festivalul Marin Sorescu, Zilele Francofoniei, Ziua Basarabiei şi Zilele 
Mihai Viteazul, Zilele Craiovei. 
 Având în vedere cele menţionate anterior, propunem  Consiliului Local al 
Municipiului  Craiova acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei din bugetul 
local al anului în curs pentru asigurarea celor de mai sus menţionate  
 Efectuarea plăţiilor aferente evenimentului mai sus menţionat se va face de la 
articolul bugetar: 203030 - Alte cheluieli cu bunuri şi servicii. 
 
 

 
 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu 

 

http://www.mariustuca.ro/


   

                                                                                                   
 

Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt 
 
 

                               APROBAT, 
                Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 
 

AVIZAT, 
Direcţia Economico – Financiară 

Director Executiv, 
Nicolae Pascu 

 
 
 

Deviz estimativ 
 privind organizarea Festivalului „Tarafuri şi fanfare”, ediţia a X-a 

în data de 29 august 2015 
 

 O adevărată sărbătoare a muzicii ţărăneşti, Festivalul Tarafuri şi fanfare a fost iniţiat 
în anul 2007 de Marius Tucă. Festivalul a debutat la Bucureşti, la Muzeul Naţional al 
Satului”Dimitrie Gusti”, apoi a fost organizat la Sibiu şi Suceava. 
 Odinioară, în multe zone ale ţării muzica de fanfară sau taraf era nelipsită. Fiecare 
comunitate avea fanfară sau taraf care cântau la nunţi, înmormântări, la bal şi la război, la 
joc şi la hramul bisericii. 

Vremurile şi-au pus amprenta asupra acestor tarafuri şi fanfare, puţine dintre ele 
reuşind să supravieţuiască, să-şi păstreze repertoriul şi să-i convingă pe oameni să nu se 
îndepărteze de ritmurile transmise din generaţie în generaţie. 

Festivalul este o remarcabilă lecţie  privind entitate culturală a poporului român, o 
întoarcere în timpurile în care românul petrecea, asculta şi trăia diferit. 

Etnomuzicologul Marian Lupaşcu şi mai apoi muzicianul Grigore Leşe s-au alăturat 
acestui proiect cultural, pentru a ajuta la reînvierea acestor bijuterii ale muzicii tradiţionale. 

În decursul anilor, audienţa totală a festivalului numărat câteva zeci de mii de 
oameni. 
 În anul 2015 Festivalul Tarafuri şi fanfare se află la cea de-a X-a ediţie. Cu acest 
prilej a fost gândită o ediţie maraton, un turneu al muzicii ţărăneşti: 10 tarafuri şi fanfare 
tradiţionale vor poposi timp de 10 zile, în cinci oraşe, pentru a sărbători cum se cuvine. 

Itinerariul ediţiei aniversare a Festivalului este Bucureşti -  Sibiu -  Târgovişte – 
Craiova –Târgu Jiu.  
 Evenimentul se va desfăşura sâmbătă, 29 august 2015 şi constă în organizarea unui 
târg tradiţional, la care vor fi prezenţi meşteri populari, recompunând atmosfera târgurilor 
de odinioară , precum şi reunirea muzicanţilor ţărani iscusiţi, tarafuri şi fanfare tradiţionale. 
Amfitrionul manifestării este muzicianul Grigore Leşe. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 

 
 



   

Evenimentul se va bucura de promovare la nivel naţional prin intermediul Radio 
România, site-ului de ştiri www.mariustuca.ro  şi prin intermediul altor instituţii media care 
vor sprijini evenimentul.  
Cheltuieli estimative sunt reprezentate de :  

• Onorariu amfitrion 
• Premii pentru lăutari 
• Premii pentru meşterii populari 
• Cazare şi masa pentru muzicanţi 
• Scenă, lumini, sonorizare 

 De aceea, propunem  Consiliului Local al Municipiului  Craiova acordarea unui 
sprijin financiar în valoare de 40.000 lei din bugetul local al anului în curs pentru asigurarea 
celor de mai sus menţionate, în cadrul Şedinţei Ordinare de la sfârşitul lunii august a anului 
în curs. 
 
 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu 

 
 
 
 

http://www.mariustuca.ro/
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