
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     PROIECT 

                                   
 

           HOTĂRÂRE NR.____ 
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între municipiului 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Asociaţia Bedefililor 
din România 

 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.10.2015;  

   Având în vedere raportul nr.152809/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune aprobarea încheierii parteneriatului între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din România; 

   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 şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 17.000 lei pentru participarea la cheltuielile de 

organizare şi desfăşurare a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”. 
Art.2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Bedefililor din România, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea 
organizării la Craiova, a evenimentului Salonul „Benzi Desenate”, în perioada 
21-22 noiembrie 2015. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de 
parteneriat 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 Bedefililor din România 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. 152809 / 14.10. 2015                                                                   
                                                                                                             Aprobat, 
                                                                                                                               Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 

                                                                                          
                                                                                          Avizat 

                                                                                                                 Director executiv, 
                                                                                                    Direcţia Economino-Financiară 
                                                                                                                      Nicolae Pascu   
        

 
 

Raport 
  privind  organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate - Craiova 2015 

 
  
 
 Prin adresa cu nr. 147645/05.10.2015, domnul Bogdan Ciocănea, în calitate de  
reprezentant al Asociaţiei Bedefililor din România şi organizator al evenimentului Salonul 
Benzii Desenate - Craiova 2015, solicită sprijin financiar în valoare de 17.050 lei, in 
vederea organizarii evenimentului ce se va desfasura în perioada 21-22 Noiembrie 2015, în 
incinta sediului Alliance Francaise, din Craiova. 
 În cadrul acestui eveniment vor fi realizate expoziţii ale artiştilor romani si din 
strainatate; ateliere de desen la care vor participa copii; concurs de benzi desenate; discuţii 
cu editorii si artiştii invitaţi; proiecţii şi live drawing; lansări de cărti şi reviste, standuri. 
         La Craiova în anul  1980 s-a cristalizat un nucleu de bedefili , Banda Desenată 
Craioveană , care a stat la baza înfiintării în 1990 a Asociaţiei Bedefililor din România.  Cea 
mai mare manifestare de acest gen este Festivalul  International al Benzii Desenate din 
Franta, iar în România s-a organizat Salonul International al Benzii Desenate organizat 
pentru prima dată la Bucuresti în 1991 , ulterior Timisoara , Craiova( cinci editii) , 
Constanta, Brasov, etc.  
 Având în vedere caracterul său pronuntat francofon, de mare interes pentru societatea 
românească, întrucât în Romănia nu există o librărie specializată de Benzi Desenate, asa 
cum sunt în alte tări europene, această manifestatie culturală  este singura ocazie pentru cei 
interesati de a vizita expozitii BD,  de a se întâlni cu autori preferati si de a achizitiona 
Benzi Desenate contribuind în acest fel la dezvoltarea culturii si educatiei publicului. 
 Luând în considerare, faptul că Direcţia Economico – Financiară din cadrul 
Municipiului Craiova, a confirmat existenţa disponibilităţii bugetare, constând în suma de 
17.000 lei ce se poate acorda ca sprijin financiar pentru organizarea şi desfăşurarea 
evenimentului Salonul Benzii Desenate - Craiova 2015.  
 Astfel, prin nota de fundamentare nr. 154203/16.10.2015  se propune modificarea 
prin completare a articolului bugetar :203030 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, aprobat 
prin nota de fundamentare nr. 9138/19.01.2015, în sensul că se va adăuga litera  …......  ce 
reprezintă organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate - Craiova 2015  în sensul 
alocării sumei de  17.000 lei ca sprijin financiar pentru acest eveniment si, pe cale de 
consecintă, diminuarea corespunzătoare a sumelor aprobate  pentru  următoarele 



   

manifestări: Festivalul Marin Sorescu , Zilele Francofoniei , Ziua Basarabiei , Zilele Mihai 
Viteazul, Zilele Craiovei.. 
 În devizul nr. 154202/16.10.2015 sunt prevazute cheltuielile estimative reprezentate 
de cazare, diurnă, transport, cină festivă, tipărire broşură, închiriere echipamente, materiale 
consum desen, promovare, afişe şi rollup-uri.  
 Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi existenţa resurselor financiare la bugetul 
local, pentru participarea în parteneriat la organizarea acestui eveniment şi în raport de 
prevederile art. 36, alin 7, lit.a; alin.2, lit d, alin 4, lit a, alin 6, lit a, pct.1 si 4 din Legea 
215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.31/12.02.2015 ; nota de 
fundamentare nr. 154203/16.10.2015, precum si devizul nr. 154202/16.10.2015, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova spre  aprobare: 
 

- alocarea sumei de 17.000 lei pentru participarea la cheltuielile de organizare şi 
desfăşurare a  evenimentului Salonul Benzii Desenate  Craiova – 2015; 

- incheierea Acordului de Parteneriat intre Municipiul Craiova si  Asociaţia Bedefililor 
din România, conform anexei ce face parte integrată din prezentul raport; 

împuternicirea Primarului Municipiului Craiova, doamna Lia -Olguţa Vasilescu să 
semneze acordul anexat, încheiat între Municipiul Craiova şi Asociaţiei Bedefililor 
din România 

 
  
 
 
 
      Serviciul Imagine                                                                          Întocmit 
        Ionuţ Pîrvulescu                                                                        Arthur Andriţoi 
 
 
 
                                                        Vizat pentru legalitate, 

 Floricica Boangiu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acord de Parteneriat 

Nr........../............... 
 
 
 

• Art.1  PărŃile 

 MUNICIPIUL CRAIOVA, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în 
judeŃul Dolj, str. A.I. Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentat  prin Lia - OlguŃa 
Vasilescu, în calitate de Primar  

 

 

Asociatiei Bedefililor din Romania cu sediul în Craiova, Cartier Rovine, Bl. C10, Ap 
4, jud. Dolj, reprezentat de Bogdan Ciocanea, in calitate de manager 

 

 Prezentul contract se incheie: 

• In baza Hotărârii Consiliului Local nr. ��.din data de ����.2015 

• In baza adresei Asociatiei Bedefililor din Romania 

• HCL 31/12.02.2015 privind aprobarea bugetului local al Municipiului 
Craiova  

• Nota de Fundamentare nr.    privind cheltuielile estimative necesare 

activităţiilor ce se vor desfaşura ; 

• Devizul estimativ  nr.    /       privind cheltuielile aferente organizarii 
evenimentului; 

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

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificata si 
completata,  

 

  
 

• Art. 2  
2.1. Obiectul contractului 

 Sustinerea în vederea organizării evenimentului „Salonul Benzii Desenate”, in 

perioada 21-22 Noiembrie2015, desfaşurat in localitatea Craiova 
 

2.2     Scopul contractului 
           Colaborarea dintre părti se realizează in scopul de a încuraja si sustine artistii, 
banda desenata si promovarea lecturii si a desenului 

 
• Art. 3 Durata contractului 

 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
25.11.2015 

 



•    Art. 4 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenŃa, iniŃiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
 

• Art. 5 ObligaŃiile părŃilor 
 

 
    MUNICIPIUL CRAIOVA se obligă :  

 
- sa asigure un sprijin financiar in valoare de 17.000 RON reprezentând cheltuielile 
pentru cazare si masa, materiale promotionale, si asigurarea logisticii necesare, 
conform devizului anexa la raport. 

 
 
ASOCIATIA BEDEFILILOR DIN ROMANIA, se obligă: 
 
− să coordoneze evenimentul si să se asigure că acesta se va desfăsura in cele mai 

bune condiŃii, cu respectarea legislaŃiei in vigoare; 

− să nu implice financiar  Municipiului Craiova in privinta altor costuri, cu excepŃia celor 
mentionate in prezentul contract; 

− să furnizeze Municipiului Craiova toate informaŃiile referitoare la derularea prezentului 
acord si să justifice cheltuirea sumei alocate de Municipiul Craiova . 

− are obligatia să răspundă în scris în termen de 5 zile lucrătoare oricărei  solicitării 
formulată de Municipiul Craiova cu  privire la eveniment. 

               
 

• Art. 7 Răspunderea părŃilor 
 
 
Pentru pagubele produse uneia dintre părŃi prin nerespectarea totală sau parŃială 

sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia dintre clauzele contractuale, partea 
vinovată se obligă să plătească despăgubiri echivalente cu costurile prejudiciului. 

 

•  Art. 8 ForŃa majoră 
  

        Aşa cum este definită de lege apără de răspundere Partea care o invocă. 
 

•  
• Art. 9 Încetarea acordului 

  
           -prezentul acord încetează de drept la data  25.11.2015. 
 
 



• Art. 10 DispoziŃii finale 
DispoziŃiile prezentului Acord de Parteneriat  se pot modifica prin acte adiŃionale şi 

se pot completa cu deciziile comune ale părŃilor semnatare. 
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.      

 
  Prezentul acord s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte, astăzi ….........., data semnării lui, la Craiova. 

 
 
 
 
 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA                

 

                                                                                                                                                                                                                         
          Primar                                                       ASOCIATIA BEDEFILILOR 
Lia OlguŃa Vasilescu              DIN ROMANIA 
                                                                                    Bogdan Ciocanea 
       
      Director executiv, 
DirecŃia Economino-Financiară 
        Nicolae Pascu   
                      
                
Serviciul Imagine,  
  IonuŃ Pîrvulescu        

   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Floricica Boangiu 
        

 



   

                                                                                                   
 

Serviciul Imagine,  
Nr. 154202/16.10.2015 
 
 

                            APROBAT, 
                Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 

AVIZAT, 
Direcţia Economico – Financiară 

Director Executiv, 
Nicolae Pascu 

 
Deviz estimativ 

 privind organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate, Craiova 2015   
 

 În cadrul evenimentului organizat în incinta sediului Alliance Francaise, din 
Craiova, vor fi realizate ateliere de desen, organizate pe categorii de vârste, proiecţii 
de benzi desenate, materiale video ( documentare, interviuri, tutoriale), live drawing. 
În programul de proiecţii vor fi incluse şi materiale de promovare a locaţiei. 
 Programul evenimentului cuprinde şi întâlniri cu autori, lansări de albume, 
prezentări, sesiuni de autografe, mese rotunde pe diverse teme, etc. Sesiunile de live 
drawing sunt o atracţie majoră şi pot fi desenate live sau proiectate pe videoproiector. 
Cheltuieli estimative sunt reprezentate de :  

• Cazare  
• Diurnă 
• Transport 
• Cină festivă 
• Tipărire broşură 
• Închiriere echipamente 
• Materiale consum desen 
• Promovare  
• Afişe, rollup-uri 

 De aceea, propunem  Consiliului Local al Municipiului  Craiova aprobarea 
Acordului de Parteneriat, anexat, prin care acordăm un sprijin financiar, în valoare de 
17.000 lei, din bugetul local al anului în curs pentru asigurarea celor de mai sus 
menţionate, în cadrul Şedinţei Ordinare de la sfârşitul lunii Octombrie a anului în 
curs. 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu 

 

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 

 



   

 
 
 



   

                                                                                                   
        

Serviciul Imagine, 
Nr. 154203/16.10.2015 

 
       APROBAT, 

             PRIMAR 
              Lia Olguţa Vasilescu 

        
 

  
AVIZAT, 

Direcţia Economico – Financiară 
Director Executiv, 

Nicolae Pascu 
   

                        
 

Nota de fundamentare 
 privind organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate, Craiova 2015   

 
 În cadrul evenimentului organizat în incinta sediului Alliance Francaise, din 
Craiova, vor fi realizate ateliere de desen, organizate pe categorii de vârste, proiecţii 
de benzi desenate, materiale video ( documentare, interviuri, tutoriale), live drawing. 
În programul de proiecţii vor fi incluse şi materiale de promovare a locaţiei. 
 Programul evenimentului cuprinde şi întâlniri cu autori, lansări de albume, 
prezentări, sesiuni de autografe, mese rotunde pe diverse teme, etc. Sesiunile de live 
drawing sunt o atracţie majoră şi pot fi desenate live sau proiectate pe videoproiector. 
Cheltuieli estimative sunt reprezentate de :  

• Cazare  
• Diurnă 
• Transport 
• Cină festivă 
• Tipărire broşură 
• Închiriere echipamente 
• Materiale consum desen 
• Promovare  
• Afişe, rollup-uri 

 
  La punctul 3 din nota de fundamentare nr.9138/19.01.2015 se va adauga prin 
completare litera “z-2” privind organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate, 
Craiova 2015.   
 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 

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 

 



   

organizate de Primăria Municipiului Craiova propunem cuprinderea manifestărilor 
privind organizarea evenimentului Salonul Benzii Desenate, Craiova 2015  , cu suma 
de 17.000 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 aprobarea Acordului de Parteneriat, anexat, prin care acordăm un 
sprijin financiar, în valoare de 17.000 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 
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