
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                                    

                                                                                                     PROIECT 
                                             HOTĂRÂRE NR.____ 

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării concursului internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 

2021 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.08.2021;  

   Având în vedere referatul de aprobare nr.139093/2021, raportul nr.139546/2021 
întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.139763/2021 prin care se 
propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 239/2021 
referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi 
Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea organizării concursului 
internaţional al câinilor de salvare „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al 
IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;   
         În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

239/2021 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în 
vederea organizării concursului internaţional al câinilor de salvare 
„CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în 
perioada 22-26 septembrie 2021. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină” vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 139093/06.08.2021 
 
 
 
 

REFERAT 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

239/2021 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de 

Educare Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic 
„CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, 

în perioada 22-26 septembrie 2021 
 
     
      Prin Hotărârea nr. 239/2021, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat contractul de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în 
vederea organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL MONDIAL de 
SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021, iar în data de 
29.06.2021 a fost semnat Contractul de Asociere  nr. 110942/2021.  
      Prin adresele nr. 137603/04.08.2021 și 139087/06.08.2021, Centrul Naţional 
de Educare Canină a solicitat anularea evenimentului prevăzut a se desfășura în 
perioada 22 – 26 septembrie 2021, din cauza instabilității sanitare din această 
perioadă la nivel mondial, incertitudine generată de pandemia de COVID 19.  

Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine 
cu nr.  47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din 
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
Articolul 203030, iar suma de 12.520 lei necesară organizării evenimentului a fost 
alocată prin HCL nr. 122/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
al Municipiului Craiova pentru anul 2021. 
      Ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar 
și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii nr. 394/18 
mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a 
Hotărârii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 53/05.08.2021 privind 



prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile  art. 129 și art. 139 din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:    
     1. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 239/2021 
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 
al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021. 
  
 
 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  139546/09.08.2021 
 
                                                                                       

RAPORT 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

239/2021 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare 

Canină”, în vederea organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL 
MONDIAL de SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 

2021 
 
     
      Prin Hotărârea nr. 239/2021, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 
aprobat contractul de asociere între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în 
vederea organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL MONDIAL de 
SALVARE al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021, iar în data de 
29.06.2021 a fost semnat Contractul de Asociere  nr. 110942.  
      Prin adresele nr. 137603/04.08.2021 și 139087/06.08.2021, Centrul Naţional 
de Educare Canină a solicitat anularea evenimentului prevăzut a se desfășura în 
perioada 22 – 26 septembrie 2021, din cauza instabilității sanitare din această 
perioadă, incertitudine generată de pandemia de COVID 19.  

Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine 
cu nr.  47313/12.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din 
Municipiul Craiova pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 
Articolul 203030, iar suma de 12.520 lei lei necesară organizării evenimentului a 
fost alocată prin HCL nr. 122/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Craiova pentru anul 2021. 

Centrul Naţional de Educare Canină (CNEC) este Centrul pilot naţional de 
selecţie şi formare al câinilor de căutare-salvare şi al voluntarilor care doresc să se 
implice în activităţile de emergenţă şi în situaţii de urgenţă. În activitatea sa de 
peste 20 de ani, CNEC a reprezentat România în numeroase acțiuni și activități 
naționale și internaţionale umanitare, de emergență și chinologice, a participat în 
numeroase acțiuni UE, ONU-INSARAG, precum și la peste 60 de expoziții canine. 
De asemenea, CNEC este reprezentantul României la IRO (Organizația Mondială a 
Câinilor de Salvare) și partenerul celor mai importante organizații naționale și 
internaționale de profil. 



Timp de o săptămână, în luna septembrie, Craiova ar fi devenit polul 
chinologic mondial de salvare, unde ar fi sosit peste peste 200 de participanți, din 
toate continentele, însoțiți de cca 500 de turiști. 
     Întrucât până la această dată HC nr. 239/2021 nu a produs niciun efect și, 
ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și 
internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii nr. 394/18 
mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a 
Hotărârii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 53/05.08.2021 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile  art. 129 și art. 139 din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, propunem spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:    
     1. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 239/2021 
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului, și Asociaţia „Centrul Naţional de Educare Canină”, în vederea 
organizării evenimentului chinologic „CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE 
al IRO, individual”, în perioada 22-26 septembrie 2021. 
    
                        
Şef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE  
 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data:  
Semnătura: 

Întocmit, 
Mădălina ALBU 
 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data:  
Semnătura: 

 
            

 
Control Financiar-Preventiv, 
Simona Crenguța RUGEANU 
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Către, Primaria Municipiului Craiova 
Consiliului Local Craiova 

Craiova, 04.08.2021 

CENTRIT .NĂTIONAL de EDUCARE CA 

Stimată  Doamnă , Stimate Domn, 

Prin rezenta v ă  anunţăm ca am primit de la IRO (Organiza ţ ia Intema ţ ional ă  a Câinilor de Salvare) o adres ă  oficial ă  prin care ne informeaz ă  că  din cauza instabilit ăţ ii sanitare de că lătorie din aceasta perioad ă, CAMPIONATUL MONDIAL IRO de SALVRE, la INDIVIDUAL ce trenbuia s ă  aibă  loc in 22 — 26 septembrie 2021, a fost anulat. Ave ţ i anexată  adresa oficial ă . 

In urma discu ţiilor cu FCI — Federa ţia Chinologic ă  Intema ţională  s-a stabilit la nivel mondial c ă  toti cei calificati pt Campionatul mondial la individual s ă  participe la CAMPIONATUL MONDIAL FCI 
de SALVARE, pe ECH1PE, eveniment ce are loc la Craiova, in perioada 4 — 7 noiembrie 2021. 

Astfel, tehnic, ca i organizator, vom avea dou ă  evenimente in unul singur. 
Deci, la CAMP1ONATUL MOND1AL FCI de SALVARE, pe ECHIPE, din 4 — 7 noiembrie 2021, 
vom avca un num ăr dublu de concuren ţi, de arbitri, de observatori. 

In acest context, vă  rugăm, să  aproba ţi, ca intreg bugetul aprobat de c ătre Consiliul Local al 
Municpiului Craiova, atât cel dedicat pentru primul Campionat - la individual cât i bugetul pentru 
Campionatul Mondial pe Echipe, conform contractelor de asociere 110942/29.06 ş i 110943/29.06, să  se regaseasc ă  in evenimentul pe care il vom organiza in noiembrie - CAMPIONATUL MONDIAL 
FCI de Salvare, pe ECHIPE, ce are loc in 4 — 7 noiembrie 2021. 

prof. Liviu IONESCU 

Vicepresedinte - Comisia Mondial ă  de Salvare a FCI 
Presedinte - Centrul Na ţ ional Educare Canin ă  
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Centrul National de Educare Canina Romania 
Professor Liviu lonescu 
Cornului 10 
200111 Craiova 
RO 

IRO WCH 2021 

Dear Professor lonescu, 

As you know the date of the IRO WCH is getting closer and closer. Therefore, IRO sent a guestionnaire 
to all NROs, asking who would like to participate. 
Unfortunately, 12 NROs from Europe were willing to participate at a WCH under any circumstances. 
NROs from outside of Europe voted all with a clear no to the participation in WCH 2021. 

Yesterday evening IRO Board hold a meeting to discuss about the feasibility of the event this year. Due 
to the result of the questionnaire and the fast-changing travel restrictions all over the world, the board 
has decided to cancel the WCH 2021 

VVe kindly ask you for your understanding anci hope for a good cooperation in the future. 

Kind regards, 

veiena rittibt 

IRO Gescftsstelie 

IRO - internationale Rettungshunde Organistion internat , o031 SeatcO and Rescue Dog Organisation 

22, 8020 SaRburg, AUSTRIA — T.: +03 662 82 65 26 — F.: ± ,13 662 82 65 26 20 

off Re@iro -dogs.org  - www.iro-ciogs•.:arg ZVR-Zahl 161077715 



Centrului Nafional de Educare CanindProfesor Liviu lonescu
Craiova

IRO WCH 2O2I

Stimate profesor Ionescu,

Aqa cum Etigi, data de organi zarc a evenimenturui IRo se apropie. Astfel,IRo a fimis un chestio;". ;rr,i r organizafiilor nalionare de sarvare canind. Din
pd'cate' 12 oganizafii din il.; au dorit'.a p*i.ig. ru campionat, sub oriceillfl ilili ;::Li?"'i;,::'fi ,", T;;i;#i.' # :[." Europe i uu- uo,u, impotri va

Aseard' conducerea rno u susfinut o intalnire privind oportunitateaorganizdrii acestui evenimen' 
""r acesta. Din cauzarezurtaturui chestionarurui si a,'i[T,,Xt1:;X,,;htilillitr:1,;i,,,iT,".,,i"?X,.run,u"r_t,ai"r,,il;;;;

viitor. 
Sperdm cd vefi inferege p,irigiurro*ira 

Ei cd vom avea o bund coraborare in
Cu stimi,
Verena Herbst



CENTRUL NATIONAL de EDUCARE CANINA 

Str. C clttrului. rrt. 	cd 200:: . Crarova. R0•111-3.11a 

elub membru ACI)R - FCI 	club membru IRO 

Către, Primaria Municipiului Craiova 
Consiliului Local Craiova 

Craiova, 06.08.2021 

Stimată  Doamnă , imate Domn, 

Prin rezenta v ă  anunţăm ca am primit de la IRO (Organiza ţia Interna ţională  a Căindor de Salvare) 
o adresă  oficială  prin care ne informeaz ă  că  din cauza instabilit ăţ ii sanitare de c ă lătorie din aceasta 
perioadă , CAMPIONATUL MONDIAL IRO de SALVRE, la INDIVIDUAL ce trenbuia s ă  aibă  loc in 
22 — 26 septembrie 2021, a fost anulat. 

Ave ţ i anexată  adresa oficial ă . 

De aceea va rugam sa dispuneti spre anulare contractul de asociere 110942/29.06.2021 

prof. Liviu IONESCU 

Vicepreşedinte - Comisia Mondială  de Salvare a FCI 
Pre şedinte - Centrul Na ţional Educare Canin ă  



MUNICIPIUL CITAIOVA
CONSTLIUL LOCAL AL N{IJNICIPITJLUI CITAIOVA

HorARAnna NR. 239

privind aprobarea asocierii intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local qi

Asociafia ,,Centrul Na(ional de Educare Canini", in vederea organizirii
concursului internafional al ciinilor de salvare ,,CAMPIONATIIL MONDIAL de

SALVARE al IRO, individual", in perioada 22-26 septembrie202l

Consiliul Local al Municipiului Craiova, intrunit in qedinla ordinard din data de

24.06.2021;
Av6nd in vedere referatul de aprobare nr.9831812021, raportul nr.9938412021 al

Serviciului hnagine gi raportul de avizare nr.10031912021 al Direcliei Juridice,
Asistenld de Specialitate Ei Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea
asocierii intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local qi Asocialia ,,Centrul Na{ional
de Educare Canin[", in vederea organizdrii concursului internalional al cAinilor de

salvare ,,CAMPIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual", in perioada
22-26 septembrie 2021 gi avizele nr. l5ll2O21 al Cornisiei IV-inv5{5rn6nt, Culturd,
Sdndtate, Culte, Tineret qi Sport, nr.15612021aL Cornisiei I-Buget Finanle, Studii,
Prognoze qi Adrninistrarea dorneniului qi nr.l57l202l al Cornisiei V-Juridic6,
Administralie Publica gi Drepturi Cetd(enegti;

in conformitate cu prevederile art.l4 alin.4 din Legea nr.27312006 privind
finanlele publice locale, modificatS Ei completatd, Ordonanfei de Guvern nr.2612000
privind asocialiile gi fundafiile, modificatd gi completatd, Legii nr.5512020 privind
unele mdsuri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor panderniei de COVID 19,
modificatd Ei completatd qi Hotar6rii Guvernului nr.63612021 privind prelungirea stdrii
de alerld pe teritoriul RomAniei ir-rcepAnd cu data de 12 iunie 2021, precum qi stabilirea
rndsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea Ei cornbaterea efectelor
panderniei de COVID-19;

in temeiul art.129 alin.2lit.e. coroborat cu alin.9 lit.a, arl.139 alin.3 lit.f, art.154
alin.1 qi art.196 alin.l lit.a din Ordonanla de [-lrgen{6 a Guvernului nr.5712019 privind
C odu I Adrni ni strativ, rnod i fi cati s i cornp letatd,;

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd asocierea intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local qi Asocialia

,,Centrul Na{ional de Educare Canind", in vederea organizdrir concursului
internalional al cAinilor de salvare ,,CAMPIONATUL MONDIAL de

SALVARE al IRO, individual", in perioada 22-26 septerr-rbrie 2021, confonn
contractului de asociere prev6zr-rt in anexa nr.l care face parte integrantd din
prezenta hotdr6re.



Art.2. Se aprob ă  Programul evenimentului prev ăzut la art.1, conform an.exei nr.2 care 
face parte integrant ă  din prezenta hot ărâre. 

Art.3. Se mandateaz ă  Primarul Municipiului Craiova s ă  semneze contractul de 

asociere prev ăzut la art. I 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: 	Serviciul 

Administraţie Publică  Local ă , Serviciul Imagine ş i Asociaţ ia „Centrul Na ţional 
de Educare Canin ă" vor aduce la "indeplinire prevederile prezentei hot ărâri. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 	 CONTRi 	,AZĂ , 

	

SECRET/ 	ERAL, 
Dan-Ş t 	NU 	 Nico1et2 	SCU 



M u n i c i p i u I . *, 
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Contract de asociere incheiat cu Asocialia ,,Centrul Na{ional de Educare Canin6"

CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. t|lt.L L-202t

incheiat intre:

MUNICIPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MTINICIPIULUI CRAIOVA, CU

sediul in judejul Dolj, Municipiul Craiova, str. TArgului nr. 26 - Centrul Multifunc{ional, cod fiscal

4417214, tel. 02511415.907, fax. 02511411.561, email relatiicupublicul@primariacraiova.ro,

reprezentat prin doamna Lia-Olgu{a VASILESCU, in calitate de Primar al Municipiului Craiova,

denumit in continuare PARTENER

$i

ASOCIATIA ,,CENTRUL NATIONAL DE EDUCARE CANINA", cu sediul in craiova, str.

Cornului nr. 10, inregistrat la Registrul Come(ului cu C.l.F 23528103, cont IBAN

RO06BRDE 1705Y37720521700, legal reprezentata prin Liviu Ionescu, in calitate de PreEedinte,

denumitd in continuare ORGANIZATOR

Art. 1 - Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract il constituie asocierea pd(ilor in vederea organizSrii evenimentului

chinologic ,,CAMpIONATUL MONDIAL de SALVARE al IRO, individual", in perioada22 - 26

septernbrie 2021.

Art.2 - Durata contractului:
prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui gi este valabil pdnd la indeplinirea tuturor

obliga(iilor contractuale.

Art. 3 - Temeiul juridic:
Art. l1g alin. I qi utin. 9 lit. a), aft. 139, din Ordonanla de urgenld nr. 5712019 - privind Codul

Administrativ, in conformitate cu prevederile art. l4 alin. 4 din Legea nr.27312006 - privind finanlele

publice locale actualizatd, confonn prevederilor cuprinse in Nota de fundamentare a Serviciului

imagine cu nr.47313112.03.2021, privind cheltuielile estimative necesare activitAtrilor din Municipiul

Cra[va pe parcursul anului 2021 - Alte cheltuieli cu bunuri Ei servicii/Alte proiecte. alte evenimente.

Articolui Zb:0:0, in conformitate cu prevederile Ordonanlei de Guvern nr. 2612000 privind

asocialiile ;i funda{iile. aprobata cu modific[ri ;i completdri de Legea nr.24612005, in conformitate

cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID 19 Ei cu HG nr.531 din 10 mai 2021 privind prelungirea stdrii de

alertd pe ieritoriul Rorndniei incepand cu data de l0 mai 2021,precuLn qi stabilirea mdsurilor care se

aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu HCL

w. tZitZOZl privind aprobarea Bugetului de venituri gi cheltuieti al Municipiului Craiova pentru anul

2021 qi HCL nr. 23912021

Art.4 - Principiile aplicabile:
principiile cur. stuu ia baza prezentului contract sunt principiile legalititii, egalitAfli, transparenlei,

propoilionatit6tii, satisfacerea interesului public, impar{ialit6!ii, continuit6lii $i adaptabilit6lii.

Art. 5 - Obligafiile plr{ilor:
5.1. ASOCIATIA.,CENTRUL NATIONAL DE EDUCARE CANINA" are urmdtoarele obliga{ii:

l) Sd se asigure cd organizarea evenimentului se va desfbgura in cele mai bune condilii, cu

respectarea legislaliei in vigoare- in conformitate cu conceptul ;i prograrnul de ansamblu prezentate in
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Contract de asociere incheiat ci asocialia ,,centrul Na{ional de Educare Canin6"

propunerea de asocieie, avdnd ca singur criteriu asumat creEterea calit'lii qi a irnpactului public al

evenimentului, in limitie de buget ale sumei alocate prin HCL nr' 12212021:

2) SA respecte toate misurile ieglementate legal privind prelungirea stdrii de alerti qi mdsurile

stabilite pe plan nalional qi rocar, Hota.arii" col,itetutui Judelean pentru Situa{ii de urgen![ Dolj qi

ale comitetului Local pentru Situalii a" u.g"n1. al Municipiului braiova, care se aplica pe durata

acesteia pentru prevenirea ;i combater.u.i..i.to, pandemiei de COVID-19' organizatorul fiind direct

responsabil de r.spe"tarea tuturor *arurito. ii.prt. de autoritali in contextul epidemiologic actual'

precum qi de asigurarea mSsurilor de tigu*nta qi proteclie a invitalilor, a staff-ului de organizare cdt

Ei a spectatorilor, necesar" o.gunirarii 9i-d.esfaquririi unui asemenea tip de evenimente;

3) 56 asigur. ,.rurJ. urnln., inrtufutiif., L.1,ipu*tntele 9i alte asemenea necesare desldqur[rii

evenimentului;
4)56nuirnplicefinanciarPrimbriaMunicipiuluicraiovainceprivegtecosturileevenimentului'
altele dec6t cele de tipul celor prevdzute in piezentur contract ;i orice cheltuiala p_retins6 peste suma

alocatf, prin contra.ii J. cAtrf Organizatoi sau de citre orice alt ter{ in legdturi cu prezentul

eveniment, va fi suportatd in mod exclusiv de cdtre Organizator;

5) Sd asigure promovarea Evenimentului qi u eu.t";rului prin conceperea, produclia lrealizatea qi

difuzarea de spoturi audio-video, comunicate, advertoriale' reportaje etc' de prornovare' afi$e' flyere'

mash-uri textile, spidere etc., prin p.o,rorur.'pe relele de socializare' inclusiv prin mullumiri verbale

adresate de c6tre organizator paftenerului in cadrul rnanifestdrilor din cadrul evenimentului.

promovarea ,. uu r*"'fi pl 
"unut" 

rnedia - radio, tv, presr scrisd ;i online pe plan local, regional'

litilflo.r,riru partenerului posibilitatea de promovare in spaliile Evenimentului' in afara

modalit6lilor mai sus menlionate, prin urfiurarea de roll-up-uri sau alte display-uri sau alte materiale

de promovare de acest gen ale Partenerului;

7) 56 furnizere toate iniormaliile referito;r; la derularea evenimentului gi si justifice cheltuirea sumei

alocate de Municipiul craiova; ' drei solicitari formulata de Municipiul
8) SE rdspundd in scris, in termen de 5 zile lucrdtoare' ortc

Craiova cu Privire la Eveniment;
9)56men{ionezePartenerulintoatecomunicdrilepublicepeduratacontractuluicuurmdtorultext:
,,parteneri principali ai eyenimentultti; Primdria Ciaiova Si Consiliul Local Municipal";

r-oj sa ge.t'ionere in limitele gi in condiliile legii fondurile primite;

11) SA asigure respectarea dispoziliiror legisialiei in.matiria achiziliilor pubrice, in situalia in care

natura, specificul qi conlinutul evenirnentriui ,espectiv le irnpun, aceste obligalii revenindu-i in mod

i;;'H'ho"rre toate riscurile 9i sd achite repara{iile necesare in cazul realizbriiunor pagube materiale

bunurilor proprietatea Municipiului Craio,u, precum 9i ter{elor persoane impreund cu bunurile

acestora care au suferit prejudicii create direct sau indireci din manifestdrile cuprinse in Eveniment;

l3) Accesul publiculuilu iout. manifest[rile din cadrul evenimentului va fi gratuit 9i cu respectarea

tuturor mrsurilor sanitare Ei de distanlare prevdzute de normele in vigoare de la nivel na{ional qi local

din perioada pandemiei, de la mornentul desfdEurarii evenimentului' organizatorul se obliga s6

transmit6 opinieipublice, prin mijloacele mass-media pe care le are la dispozilie' in termen rezonabil'

care este modalitatea de acces la manifestdrile din cadrul evenimentului;

l4) sa prezinte, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la incheierea procesului-verbal de

recep{ie a Evenimentului, raportul de cheltuieli insolit de documentele justificative privind totalitatea

cheltuielilor efectuate, fdrd a depS;i valoarea contractului. Rapoftul de cheltuieli efectiv realizate

conline cheltuieli eligibile (conform conceptului Ei programului de ansamblu prezentate in cererea de

pafteneriat. din cateloria celor precizate in aevizul estimativ de cheltuieli) in limitele de buget ale

sumei alocate Prin HCL nt.12212021;

l5) Ca urmare a m6surilor reglementate prin instituirea stdrii de alertd la nivel nalional, organizatorul

va asigura dezinfeclia/spdlarea spatiilor de desliqurare a evenimentului menfionat, respectiv

Stadionului de Atletism, cu men{iunea cd responsabilitatea pentru substan{ele folosite la dezinfeclie

este exclusiv in sarcina'o.ganizatorului, care va utiliza doar substanfe omologate. conform normelor
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in vigoare, care nu aduc atingere slnit[{ii ;i siguran{ei umane;

l6) S[ se asigure c[ participanlii vor respecta toate normele legale impuse de autorit[1i, conform

reglementdrilor instituite la nivel na{ional qi local la aceea perioad6;

17) SA asigure serviciile depazd;
13) SA suporte repara{iile in cazul apariliei unor pagube materiale cauzate de utilizarea

necorespunzdtoare a spa{iilor alocate evenimentului;
19) Sa asigure mijloacele necesare in vederea apdrdrii irnpotriva incendiilor pe toatd durata

desfrgurdrii evenimentului;
20) SA asigure asistenld medicald pe parcursul desfEgurdrii evenimentului;

21) Organizatorul iEi asumd intreaga responsabilitate asupra evenimentului in legdturl cu acliunile,

taxele, cheltuielile, revendicf,rile Ei reclamaliile referitoare la accidente, rdni ugoare sau mortale sau

altele provenite sau rezultate prin participareala eveniment.

5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligl:
l) SA aloce suma de 12.520 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea

,,CAMPIONATULUI MONDIAL de SALVARE al IRO, individual", care va avea loc in perioada22

- 26 septembrie 2021, exclusiv pentru evenimentul organizal in Municipiul Craiova, cuprinzdnd

cheltuieli pentru transport, cazare Ei masS;

2) Sd pund la dispozilia organizatorului, cu titlu gratuit, spa{iul (domeniul public) necesar deslbquririi

evenimentului - Stadionul de Atletisnt ;i Craiova Area (zona Aeroport), cu adaptarea la mdsurile de

siguranlS sanitar[ impuse de pandemia COVID 19, in perioada de deslZEurare a evenimentului;

3) Platile se vor efectua in termen de 30 de zile lucrdtoare de la inregistrarea facturii la Registratura

Primdriei Craiova qi a procesului verbal de receplie aferent manifestlrilor din cadrul evenimentului qi

vor fi inso{ite de documente justificative, aEa cum sunt ele menlionate in devizul estimativ (privind

cheltuielile efectuate, fdrd, a depigi valoarea contractului), precum facturi furnizori; contracte

furnizori, bonuri de consum, chitante, ordin de plat6, extras de cont. state de platd, diagrame etc.

4) Toate cheltuielile enumerate, conform devizului estimativ, vor fi detaliate in raportul de cheltuieli

al Evenimentului. Perioada de eligibilitate a cheltuielilor este cea cuprinsd intre data semndrii

prezentului contract de asociere Ei pAnd la finalizarea evenimentului 9i pAnd la indeplinirea tuturor

obligaliilor contractuale privind realizarea evenimentului de cdtre Organizator, a$a cum sunt ele

menfionate in devizul estimativ prezentat.

5) Sd sprijine acliunile intreprinse pentru organizarea Evenimentului;
6) Sa faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale inforrnative ;i promo{ionale pe domeniul

public (flyere, afige etc.) prin care sd se facd referire la faptul cd evenimentul este sus{inut de

Primdria Craiova ;i Consiliul Local Municipal gi s[ suslind, la r6ndul sdu, mediatizarea

evenimentului prin mijloacele care ii stau la dispozilie (de tipul comunicatelor de pres6, informdrilor

etc.), ldrd aport financiar suplimentar din partea parlenerului;

D SA comunice Inspectoratului Judelean de Jandarmi Dolj, Poliliei Locale Craiova, Poliliei

Municipiului Craiova gi Inspectoratului pentru Situalii de Urgen{d ,,Oltenia" Dolj, manifestdrile ce

vor avea loc in Municipiul Craiova in cadrul Evenimentului ,,CAMPIONATUL MONDIAL de

SALVARE al IRO, individual", prograrnat in perioada 22 - 26 septembrie 2021, la Stadionul de

Atletism;i CraiovaArea(zonaAeroport Craiova), in vederea sprijinirii cu personal de specialitate 9i

asigurlrii de asisten!6 in perioada desldgurdrii evenimentului, conform reglementdrilor in vigoare.

Art. 6 - Modificarea contractului
l) Orice modificare adusd clauzelor prezentuluicontract se face prin act adilional, cu acordul pdr{ilor.

2) Modificarea contractului nu poate acliona dec6t pentru viitor. Orice act adi!ional incheiat retroactiv

este nul.

Art.7 - incetarea contractului
l) Prezentul contract de asociere inceteazd dupi indeplinirea tuturor obliga{iilor contractuale.

2) Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pir(i, in mod
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Contract de asociere incheiat cu Asocia ţ ia „Centrul Na ţional de Educare Canin ă" 
culpabil, d ă  dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 
contractului ş i de a pretinde daune interese. 

Art. 8 — Forţa majoră  
Forţa majoră  exonereză  de răspundere partea care o invoc ă  ş i o dovede şte, părţile flind obligate s ă- ş i notifice reciproc evenimentul considerat for ţă  majoră, 1n 48 de ore de la data producerii acestuia. 

Art. 9 — Litigii 
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va solu ţiona pe cale amiabil ă  ş i, dacă  acest lucru nu 
e posibil, litigiul se va supune legisla ţ iei române şti in vigoare. 

Art. 10 — Dispozi ţii finale 
1) Orice comunicare intre p ărţi trebuie să  fie transmis ă  in scris. 
2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii, cât i în momentul primirii. 
3) Comunicările intre părţ i se vor face la adresele specificate de c ătre părţ i. 
4) in situaţ ia in care una dintre părţile contractante i ş i schimbă  adresa de coresponden ţă  este obligată  să  notifice de indată  cealaltă  parte. Prezentul contract con ţ ine un număr de 4 (patru) pagini ş i s-a incheiat intr-un num ăr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ast ăzi 29.06.2021, data semnării lui. 

Municipi 
M 

° 	\ 
Local 

Muij1ui aiova 

ţd 'VA ESCU 

Asocia ţia 
"Centrul Na ţional de Educare Canin ă" 

Preşedinte, 
Liviu IONESC1 

Direc ţia 
Danie 

Control f 
Simona C 

Sef Sei 
Marina A 

Avizat j 
Mari 
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MIERCURI — 22 
1:00 - 6:00 p.m 
1:00 - 6:00 p.m. 
5:00 - 7:00 p.m. 
7:00 - 8:00 p.m. 
9:00 - 9:30 p.m. 

PROIECT - PROGRAM 

Septembrie 2021 
- inregistrare ş i control veterinar 
- Antrenament general 
- Şedinţă  Tehnică  (arbitri — concuren ţ i) 
- Ceremonia de Extragere 
- Ceremonia de Deschidere 

- Stadion Atletism 
- Stadion Atletism 
- Stadion Atletism 
- Stadion Atletism 
- Centrul municipiului 

JOI — 23 Septembrie 2021 
8:00 a.m.- 7:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D 

8:00 p.m. - 9:00 p.m. - 	Şedin ţa de Arbitri 

VINERI — 24 septembrie 2021 
8:00 a.m.- 7:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D 

8:00 p.m. - 9:00 p.m. - 	Şedin ţa de Arbitri 

SĂMBĂTĂ  — 25 septembrie 2021 
8:00 a.m.- 7:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D 

8:00 p.m.- 1:00 a.m. - Sear ă  Special ă  

- Craiova Area 
(zona Aeroport Craiova) 

- Stadion Atletism 

- Craiova Area 
(zona Aeroport Craiova) 

- Stadion Atletism 

- Craiova Area 
(zona Aeroport Craiova) 

- Restaurant 

DUMINICĂ  - 26 septembrie 2021 
8:00 a.m - 1:00 p.m. - Concurs - F / FL / T + O&D 

2:00 p.m. - 4:00 a.m. - Ceremonia de inchidere 

- Craiova Area 
(zona Aeroport Craiova) 

- Stadion Atletism 


	1proiect
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PROIECT
	HOTĂRÂRE NR.____

	2referat de aprobare
	3raport
	4raport avizare
	5documentatie

