
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT    

               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu S.C. Band Contact Entertainment Agency  S.R.L., în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a XIX-a 
 

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

28.05.2015; 
  Având în vedere raportul nr.72987/2015 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar prin care se propune asocierea 
municipiului Craiova, prin  Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu S.C. Band 
Contact Entertainment Agency  S.R.L., în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de 
„Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a XIX-a; 

   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 S.C. Band Contact Entertainment Agency  S.R.L., în vederea 
susţinerii manifestărilor prilejuite de „Ziua Municipiului Craiova 2015”-ediţia a 
XIX-a, care se va desfăşura în perioada 1-7 iunie 2015, conform contractului 
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, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. Band 
Contact Entertaiment Agency  S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt 
Nr. 72987/15.05.2015 
 
 
         APROBAT, 
          PRIMAR 
                                                                       LIA OLGUŢA VASILESCU 
        
 

RAPORT 
 
 Cu ocazia zilei de 1 iunie, dată la care din acest an se sărbătoreşte Ziua 
Municipiului Craiova, conform Hotărârii nr. 161/2013 a Consiliului Local,  se 
organizează în municipiul nostru evenimente cu caracter social, cultural şi 
artistic pe parcursul a 7 zile, în perioada 1-7 iunie 2015.  
         Ţinând seama de deosebita importanţă a manifestărilor prilejuite de cea 
de-a XIX– a ediţie a manifestărilor dedicate Zilei Municipiului Craiova pentru 
fiecare dintre craioveni, la evenimente sunt aşteptate numeroase persoane, 
celebrităţi şi reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private. 
         Începând cu primele 3 zile, când spectacolele artistice şi multe alte 
atracţii sunt programate să animeze atmosfera în cartiere, respectiv Valea 
Roşie, Rovine, Brazdă şi Craioviţa Nouă, până vineri când principalele activităţi 
se mută în centrul oraşului, craiovenii au ocazia să sărbătorească aşa cum se 
cuvine deosebitul eveniment.   
 Proiectul acestui spectacol va fi susţinut financiar de către SC BAND 
CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY cu sediul în Bucureşti, Str. Apusului, nr.27, 
Bl.N21, sc.2,etj.1, ap.17, certificat de înmatriculare J/40/11106/2013, cod fiscal 
32214444. 
        Municipiul Craiova va pune la dispoziţie spaţiul de desfăşurare al 
evenimentului, cu titlu gratuit, şi se va implica în organizarea manifestărilor prin 
personalul din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, cât şi 
al instituţiilor publice de subordonare locală. 
        Totodată, precizăm faptul că Municipiului Craiova nu va suporta niciun fel 
de cheltuieli pentru organizarea evenimentului. 
       Ţinând seama de faptul că evenimentul marchează un moment extrem de 
important pentru craioveni, propunem, în conformitate cu prevederile art. 36, 
alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, spre aprobare Consiliului Local Municipal 
urmatoarele: 
 1. Asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, şi SC BAND CONTACT  ENTERTAINMENT AGENCY SRL, în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de  „Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediţia a XIX-a, 
conform contractului prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul 



raport; 
 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 
de asociere. 
 
 
        

  
 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu                                                                                

 
 

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica Boangiu 

 
 
 
  



   ANEXA 
 

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 Nicolae Pascu in calitate de 
Director Executiv al Direcţiei Economico-Financiară 

şi 
SC BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY, adresa: Bucureşti, Str. Apusului, 

nr.27, Bl.N21, sc. 2, et. 1, ap.17, cod fiscal 32214444, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/11106/2013, cont IBAN RO04 PIRB 4230 7430 7200 1000 deschis la Piraeus 
Bank reprezentată prin project manager - Cătălina Mănăilă, în calitate de prestator, pe de 
altă parte. 

 
    Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conţinut: 
          Asocierea în scopul desfăşurării manifestărilor prilejuite de “Ziua Municipiului Craiova 
2015” – ediţia a XIX- a, organizate în perioada 1-7 iunie a.c. Pe parcursul celor şapte zile de 
sărbătoare, în principalele cartiere ale municipiului vor avea loc diverse manifestări cu 
caracter artistic şi cultural, activităţiile sunt unele diversificate şi vizează cea mai mare arie a 
publicului craiovean: spectacole de teatru, expoziţii, concursuri, concerte extraordinare de 
muzică populară şi uşoară, precum şi multe altele.    
          SC BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY îsi asumă responsabilitatea 
sprijinirii organizării evenimentelor. În acest scop, va conduce, va supraveghea şi va 
desfăşura toate activităţile cuprinse în cadrul contractului a căror executare îi revin 
nemijlocit. 
 
 Art. 2 Durata contractului va avea următorul conţinut: 
          Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
08.06.2015. 
 
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 va avea următorul conţinut: 
          SC BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY se obligă : 
a) să organizeze evenimentul “Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediţia a XIX- a în perioada 
1-7 iunie a.c. 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune condiţii cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; 



c) să asigure resursele umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării activităţilor 
incluse în realizarea evenimentelor ocazionate de “Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediţia 
a XIX-a ; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul faptul că 
acesta se desfăşoară în parteneriat cu Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal; 
e) să suporte exclusiv costurile ocazionate de eveniment;  
f) să nu implice finananciar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului din 
prezentul contract; 
g) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor pagube 
materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane 
împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din 
activităţille cuprinse în evenimentul “Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediţia a XIX- a; 
h) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare 
pentru buna desfăşurare a evenimentului; 
i) să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării evenimentului pe cheltuiala 
exclusivă a organizatorului; 
j) să obţină de la UCMR-ada autorizaţia neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ 
pentru evenimentul “Ziua Municipiului Craiova 2015” – ediţia a XIX-a; 
k) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată durata 
desfăşurării evenimentului. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaţiul de desfăşurare a evenimentului în perioada 
1-7 iunie a.c. 
b) să sprijine acţiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea evenimentului;  
c) să permită, în perioada premergătoare evenimentului, la nivel naţional şi pe raza 
Municipiului Craiova, promovarea spectacolelelor; 
d) să asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate în perioada 1-7 
iunie 2015; 
e) să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenţă si 
personal de specialitate, în perioada desfăşurării evanimentului. 
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
 SC BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY 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, 
SC BAND CONTACT ENTERTAINMENT AGENCY 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                                                        BAND CONTACT  
                        AGENCY ENTERTAINMENT   
  Consiliul Local Municipal  Craiova                                            Project Manager, 
                      Primar,                                                                     Cătălina Mănăilă 
         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 
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