
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   

                                                PROIECT    
            

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

Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 

2016  
 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
21.07.2016; 

  Având în vedere raportul nr.118698/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 
propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii manifestărilor prilejuite de 
„Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016; 

   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. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susţinerii 
manifestărilor prilejuite de „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa nr.1 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. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, 
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul Imagine 
şi S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L. vor  aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

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



                                         
                                                                                                                     ANEXA 1 

 
CONTRACT DE ASOCIERE 

Nr.  _______/_______2016 
  
 Încheiat între: 
 

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

şi 

SC HOMEMADE STUFF SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Theodor Aman, nr.14, 
parter, ap.2, sector 1, înmatriculată la Registrul ComerŃului prin nr. J40/6598/2011, 
reprezentată de Florentin George Vişan, în calitate de administrator, cont RO 50 RZBR 
00000600 17469387, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Armenească. 

 
    Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conŃinut: 
          Asocierea în scopul desfăşurării evenimentului “Serbările Timişoreana“, 23-24 
iulie 2016, în PiaŃa « Mihai Viteazu ». 
 
        SC HOMEMADE STUFF SRL îsi asumă responsabilitatea sprijinirii organizării 
evenimentelor. În acest scop, va conduce, va supraveghea şi va desfăşura toate 
activităŃile cuprinse în cadrul contractului a căror executare îi revin nemijlocit. 
 
 Art. 2 Durata contractului va avea următorul conŃinut: 
          Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 
de 25.07.2016. 
 
           Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
       

  Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 
 

        SC HOMEMADE STUFF SRL se obligă : 
a) să organizeze evenimentul “Serbările Timişoreana” în perioada 23-24 iulie 2016, 

cu un aport financiar in cuantum de 205.000 lei; 
b) să suporte exclusiv costurile ocazionate de organizarea evenimentului “Serbările 

Timişoreana” , în perioada 23 -24 iulie 2016, în PiaŃa « Mihai Viteazul », în 
suprafaŃă de 3024 mp; 



c) să achite contravaloarea consumurilor înregistrate la utilităŃi în perioada 
desfăşurării evenimentului; 

d) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract; 

e)  să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 
condiŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

f) să asigure desfăşurarea evenimentului în conformitate cu prevederile Legii nr. 
60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

g) să asigure organizarea şi dezafectarea zonei de eveniment în perioada 
premergătoare şi post-eveniment, respectiv 21 – 25 iulie 2016; 

h) să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, financiare, 
instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea, necesare organizării şi desfăşurării 
activităŃilor incluse în realizarea evenimentului; 

i) să suporte exclusiv costurile materialelor de promovare a evenimentului şi să 
facă referire pe aceste materiale că evenimentul se organizează în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal; 

j) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 
pagube materiale cauzate bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum 
şi terŃelor persoane împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii 
create direct sau indirect din activităŃille cuprinse în evenimentul “Serbările 
Timişoreana” 2016; 

k) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict 
necesare pentru buna desfăşurare a acestuia; 

l) să obŃină de la UCMR – ADA  - autorizaŃia neexclusivă de utilizare a muzicii în 
scop lucrativ pentru evenimentul „Serbările Timişoreana” 2016 şi să achite 
contravaloarea obŃinerii acestei autorizaŃii; 

m) să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, 
conform legislaŃiei în vigoare; 

n) să obŃină toate celelalte avize şi autorizaŃii de la instituŃii de profil, în vederea 
desfăşurării în condiŃii legale a evenimentului enunŃat; 

o) să asigure obŃinerea notificărilor privind comercializarea băuturilor, bere, 
produse alimentare (preambalate sau preparate) de la DirecŃia de Sănatate 
Publică şi de la DirecŃia Sanitar Veterinară - pentru produsele de origine animală; 

p) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată 
durata desfăşurării evenimentului; 

q) să se asigure că repertoriul artiştilor nu este de natură să aducă prejudicii 
publicului spectator; 

r) să asigure, la orele stabilite de comun acord, prezenŃa artiştilor pentru a concerta 
în cadrul Evenimentul „Serbările Timişoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016, aşa 
cum a fost stabilit în programul prezentat Primăriei Municipiului Craiova; 

s) să folosească pentru spectacolele din zona centrală a municipiului Craiova o 
scenă care să permită realizarea concertelor 

t) să comunice reprezentanŃilor presei clauzele de mediatizare privind repertoriul 



artiştilor care vor evolua în cadrul evenimentului sus-menŃionat. 
u) să asigure asistenŃă medicală pe toată durata desfăşurării evenimentului 
v) să prezinte decontul justificativ/deviz privind sumele folosite în vederea 

organizării evenimentului în termen de 30 de zile după finalizarea acestuia. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 

a) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaŃiul de desfăşurare a evenimentului în 
perioada 21-25 iulie 2016, respectiv PiaŃa « Mihai Viteazu », în suprafaŃă de 3024 
mp, pentru pregătirea logistică a locaŃiei, respectiv eliberarea zonei sus- 
menŃionate;  

b) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 
evenimentului;  

c) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică şi apă; 

d) să asigure prin S.C. Salubritate Craiova S.R.L. recipiente de colectare a deşeurilor,  
curăŃenia şi colectarea deşeurile rezultate cu personal specializat, de la locul de 
desfăşurare a evenimentului; 

e) să asigure, în baza listelor furnizate de către S.C .HOMEMADE STUFF SRL, 
autorizaŃiile de liberă trecere şi acces în zonele de desfăşurare a evenimentelor, 
pentru transportatorii şi furnizorii săi, ce asigură montarea şi demontarea 
elementelor logistice, cât şi aprovizionarea; 

f) să permită în perioada premergătoare şi de desfăşurare a evenimentului, 
promovarea acestuia; 

g) să asigure ordinea publică în conformitate cu Legea nr. 60/1991 cu sprijinul 
organelor abilitate în perioada 23-24 iulie 2016; 

h) să comunice Biroului Rutier Craiova, Grupării de Jandarmi Mobilă „FraŃii 
Buzeşti” Craiova , Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean „Mihai Bravu” Dolj, 
Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie Dolj, PoliŃiei Locală Craiova, PoliŃiei 
Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratului pentru SituaŃii de 
UrgenŃă „Oltenia” al JudeŃului Dolj - manifestările ce vor avea loc, în vederea 
acordării sprijinului prin asigurarea de asistenŃă şi personal de specialitate, în 
perioada desfăşurării evenimentului. 

 
Art. 5 Monitorizare şi control 

 S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L. se obligă să furnizeze Municipiului Craiova 
prin Consiliul Local Municipal toate informaŃiile referitoare la derularea prezentului 
contract, acesta având dreptul să solicite oricând informaŃii cu privire la proiect, S.C. 
HOMEMADE STUFF S.R.L. fiind obligată să răspundă în scris oricărei solicitări în 



termen de 5 zile lucrătoare. 
 
 Art. 6 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. 7 ForŃa 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 intervenŃia unei 
instanŃe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părŃi: 

a) nu respectă clauzele contractuale sau le îndeplineşte în mod necorespunzător; 
b) se află în imposibilitatea de a realiza obiectul înŃelegerii, 
c) prin acordul comun al părŃilor.  
 

 Art. 9 DispoziŃii finale 
DispoziŃiile prezentului contract 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 contract conŃine 4 (patru) pagini şi s-a încheiat într-un număr de 2 

(două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., data semnării 
lui. 

 
Municipiul Craiova prin Consiliul Local 

Municipal Craiova 
Primar, 

SC HOMEMADE STUFF SRL 
Administrator, 

Lia OlguŃa VASILESCU Florentin George VISAN 
 
 
             Director Executiv 
 DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                                      
               Nicolae PASCU 
 
 

Serviciul Imagine, 
             IonuŃ PÎRVULESCU 
 

Avizat pentru legalitate, 
Robert GHIłĂ 

     



                                                                                                                                           ANEXA 2 

SERBARILE T IMISOREANA- PROGRAM 

Data  Interval 
orar 

Actiune 

23 iulie – EVENIMENT 
Deschiderepuncte de vanzare 
 

10:00-
23:00 

- Deschidere puncte de vanzare; 
- Muzica ambientala pe durata intregii zile; 
- Activari, jocuri si concursuri pentru 

consumatori; 
- Activare stand suvenire; 

23 iulie- EVENIMENT 
Activari, jocuri si concursuri pentru 
consumatori 

16:00-
20:00 

- Jocuri si activari cu premii 
- Toate activarile si jocurile sunt anuntate 

de catre MC 

23 iulie – CONCERT  20:15-
21:30 

- Concert live- Skizzo Skills; 

23 iulie – CONCERT  21:30-
22:50 

- Concert live- Zdob si Zdub; 

24 iulie – EVENIMENT 
Deschidere puncte de vanzare 

 

10:00-
23:00 

- Deschidere puncte de vanzare; 
- Muzica ambientala pe durata intregii zile; 

- Activari, jocuri si concursuri pentru 
consumatori; 

- Activare stand suvenire; 

23 iulie- EVENIMENT 
Activari, jocuri si concursuri pentru 
consumatori 

16:00-
23:00 

- Jocuri si activari cu premii 
- Toate activarile si jocurile sunt anuntate 

de catre MC 

24 iulie – CONCERT  20:15-
21:30 

- Concert live- Mihai Margineanu; 

24 iulie – CONCERT  21:30-
22:50 

- Concert live- Loredana; 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 120819/14.07.2016 
 
   
                      Aprobat, 
                      Primar 
                                                                                                  Lia OlguŃa VASILESCU 
        

 
Director Executiv, 

       DirecŃia Economico – Financiară 
         Nicolae PASCU 

 
 
 
 
 

RAPORT 
privind asocierea Municipiului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L. 

în vederea organizării evenimentului “Serbările Timişoreana“, 23-24 iulie 2016 
 
  
 
 Evenimentul Serbările Timişoreana îşi propune să fie un susŃinător activ al 
oamenilor care vor să celebreze împreună cu cei dragi bucuria de a aparŃine unei 
comunităŃi.  
 Având în vedere perioada estivală în care craiovenii se bucură de vacanŃă 
şi relaxare, organizarea unui proiect de calitate este un bun motiv de a aduce 
împreună oamenii.  
 Concerte live, concursuri cu premii și atmosferă de sărbătoare sunt 
auspiciile sub care se va desfăşura întregul eveniment. 
 Pe parcursul celor două zile craiovenii vor avea parte de o mulțime de 
activități. Maeștrii berari îi vor aștepta cu o bere proaspătă, iar seara se vor putea 
bucura de muzică rock și pop. 

Pentru cunoscători sunt pregătite premii speciale în cadrul jocurilor 
interactive. 

Programul  va fi unul extrem de dinamic, menit să-i antreneze pe 
participanŃi la petrecrerea unui weekend de relaxare.  



 Manifestările se vor desfăşura în aer liber şi vor cuprinde: 
• activităŃi şi concursuri de echipă cu premii - precum cursa cu obstacole, 

quiz de voie bună, 
• testul degustătorului, 
• licitaŃii de obiecte –pentru cei în căutare de suveniruri, 
• cabină foto – pentru cei care vor dori să îşi completeze setul de amintiri 

frumoase, 
• iniŃiere în tainele producerii berii; 
•  concerte live ale artiştilor: 

- Skizzo Skilzz, Zdob şi Zdub – sâmbătă 23 iulie 2016,  
- Mihai Mărgineanu, Loredana – duminică 24 iulie 2016. 

 
Proiectul acestui spectacol va fi susŃinut financiar de către S.C. 

HOMEMADE STUFF S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. Theodor Aman, nr.14, 
sector 1, înmatriculată la Registrul ComerŃului prin nr. J40/4959/27.05.2011, 
reprezentată de Florentin George Vişan, în calitate de administrator, în 
parteneriat cu S.C. SMAIYLEY AGENCY S.R.L, cu sediul în Timişoara, str. 
Stuparilor, nr.13, înscrisă la Registrul ComerŃului sub J35/3721/2004, cod fiscal 
RO 17025263. 

        Municipiul Craiova va pune la dispoziŃie spaŃiul de desfăşurare al 
evenimentului, cu titlu gratuit, respectiv PiaŃa „Mihai Viteazul”, în suprafaŃă de 
3024 mp şi se va implica în organizarea manifestărilor prin personalul din 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.            

łinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 
36, alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită (...) 

atribuŃii privind cooperarea interinstituŃională pe plan intern şi extern”, coroborat cu 
alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în exercitarea atribuŃiilor 
(...) Consiliul Local hotărăşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane 
juridice române sau străine, în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local”, propunem spre aprobare 
Consiliului Local Municipal urmatoarele: 
 1. Asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova cu SC HOMEMADE STUFF SRL în vederea susŃinerii 
manifestărilor prilejuite de “Serbările Timişoreana“ conform contractului 
prevăzut în anexa 1 ce face parte integrantă din prezentul raport; 
  



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

 
3. Se aprobă programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul 

raport. 
 

 
               Serviciul Imagine          

      Întocmit, 
IonuŃ PÎRVULESCU                                                                         

 
 

     Avizat pentru legalitate, 
    Robert GHIłĂ 
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stand suvenir
5 x 3 m

receptie
2 x 2 m

IB IBIZA - 3 X 3 M

PCT VANZARE  - 5 X 8 M

BAR CARUTA  - 3 X 5 M

SCENA 10 X 15 M

CORT TEHNIC 3 X 6 M

BAR CENTRAL 5 X 7 M

STAND SUVENIR 3 X 5 M

RECEPTIE 2 X 2 M

INGHETATA
KURTOS
3 X 5 M

BUTOI INTERACTIV
3 X 3

S



Activitati ale agentiilor de publicitate 7311 

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate Aceasta clasa include furnizarea unei game complete de 

servicii de publicitate si de promovare (prin posibilitati interne sau prin subcontractare), inclusiv 

consultanta, servicii de creatie, productia de material publicitar si cumpararea acestuia. Aceasta clasa 

include: -crearea si realizarea campaniilor publicitare: -crearea si plasarea reclamelor in ziare, periodice, 

la radio si televiziune, pe Internet si alte mijloace ddd dd media -crearea si plasarea reclamelor in aer 

liber, de exemplu afise, panouri si cadre, proiectarea showroom-urilor si aplicarea de colante publicitare 

pe masini si autobuze -publicitatea aeriana -distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a 

mostrelor -creare de standuri, structuri si site-uri de afisare -desfasurarea campaniilor de marketing si a 

altor servicii publicitare in scopul atragerii si retinerii clientilor -promotii de produse -activitati de marketing 

prin punctele de vanzare -publicitate directa prin posta Aceasta clasa exclude: -tiparirea materialelor 

pentru publicitate, vezi 5819 -productia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune si film, vezi 5911 -

activitati de studiere a pietei, vezi 7320 -fotografii publicitare, vezi 7420 -organizarea de conferinte si 

expozitii comerciale, vezi 8230 -activitati de expediere prin po 
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Pr.in Prezenta

siti' 
"o 

sediul in Tin.risoara'strada Stuparilor' g- 11'9:9

i;;l;T^i*-?J#"s31'ru4;;;;";;aoeoriii,."osd.'zozNotsr+xx
,BANCA TRANSILVANIA TIMISOARA' reprezentata prin MICULA CAMELIA-

BEAIRIX.in ca.litate cle Oot"to':'J""*"lta in continuare PRESTATOR

Si S.c HoMEMADE STUFF SRL cu sediul in Bucuresti' Strada Theodor Aman nr 14'

sector 1, PUNcT DE fV"*u''iili*ii"ti'i sLi" z3' sector 2 ' inresistrat la oficiul
-n'u!,,vurui-co'"l:'-l-d-"#;;Jtg*'f.$Xilrffi 

i[71"#'J'''"'il,''?",tt*:il
l,?L?f"1itt^t;1'1lii"Xl"'l$Y;;4"'-pin-?r'"ntin-George 

Visan 'in caritaie de

ro#"itilt"i,. J"numit in continuare BENEFICIAR

Se adevereste ca SC HOMEMADE STUFF SRL colaboreaza cu societatea SC

sMAIYLEY AcENa" ** li'"oi#'ir i" *g*i"* " 
serbarilor Timisoreana 2016'

Oricare dintre cele doua societati mai sus nentionate are autoritatea de a desfasura

comunicarea ou autoritatile tl: ;;tht;ii; ptiuritt it"pu"ute.in organizarea evenimentulur'

de asemenea, de ^ otp""t 
' 
t"ii"ii"'i ?tm orlce autorizatii sunt necesare Dunel

desfasurari a evenimentuiui'

PRESl'ATOR
SC SMA]YLEY AGENCY SRL

DECIZfE DE COLABORARE

t l

BENEFICIAR
SC HOMEMADE STUFFSRL











































                                                                                                                                           ANEXA 2 

SERBARILE T IMISOREANA- PROGRAM 

Data  Interval 
orar 

Actiune 

21  iulie– MONTAJ &PREGATIRE 
EVENIMENT 

09:00-
21:00 

- Sosire transporturi, 4 tiruri, vorvenipe rand 
astfelincatsa nu cauzamproblemetraficuluirutier 
din zona pietei Mihai Viteazul; Avemnevoie de 
suport din parteaPrimarieiMunicipiului Craiova 
pentruaccesmasini de mare tonaj; 

- Descarcaretiruri; 
- Montajmateriale: baruricarute, stand suvenire, 

bar central, puncte de vanzare, 
teraseconsumatori, seturimobilierterase; 

- Bransament electric si record apa- suport 
Primaria Municipiului Craiova; 

22 iulie– MONTAJ &PREGATIRE 
EVENIMENT 

09:00-
22:00 

- Continuaremontajmateriale: frigidere, baruri 
mobile, teraseconsumatori, seturi de mobilier; 

- Sosiresimontajmasinainghetata; 

- Aprovizionarepuncte de vanzare cu produse; 
- Montajechipamentetehnice- scena, 

instalatiesunet, instalatie v ideo, 
instalatielumini; 

- Probe tehnice- sunet, in afaraorelor de liniste; 

22 iulie– CURATENIE SPATIU 
EVENIMENT 

01:00-
06:00 

- Curatarespatiueveniment - suport din 
parteaPrimarieiMunicipiului Craiova; 

23 iulie – EVENIMENT 
Deschiderepuncte de vanzare 
 

10:00-
23:00 

- Deschiderepuncte de vanzare; 
- Muzicaambientalapedurataintregiizile; 
- Activari, jocurisiconcursuripentruconsumatori; 
- Activare stand suvenire; 

23 iulie- EVENIMENT 
Activari, 
jocurisiconcursuripentruconsumatori 

16:00-
20:00 

- Jocurisiactivari cu premii 
- Toateactivarilesijocurilesuntanuntate de catre 

MC 

23 iulie – CONCERT  20:15-
21:30 

- Concert live- Skizzo Skills; 

23 iulie – CONCERT  21:30-
22:50 

- Concert live- ZdobsiZdub; 

24 iulie – CURATENIE SPATIU 
EVENIMENT  

 

01:00-
06:00 

- Curatarespatiueveniment - suport din 
parteaPrimarieiMunicipiului Craiova; 

24 iulie – EVENIMENT 

Deschiderepuncte de vanzare 
 

10:00-

23:00 

- Deschiderepuncte de vanzare; 

- Muzicaambientalapedurataintregiizile; 
- Activari, jocurisiconcursuripentruconsumatori; 
- Activare stand suvenire; 

23 iulie- EVENIMENT 
Activari, 
jocurisiconcursuripentruconsumatori 

16:00-
23:00 

- Jocurisiactivari cu premii 
- Toateactivarilesijocurilesuntanuntate de catre 

MC 

24 iulie – CONCERT  20:15-
21:30 

- Concert live- Mihai Margineanu; 

24 iulie – CONCERT  21:30-
22:50 

- Concert live- Loredana; 

25 iulie – DEMONTAJ  01:00-
07 :00 

- Demontajsistrangeremateriale; 

25 iulie – CURATENIE  01:00-
06:00 

- Curatarespatiueveniment - suport din 
parteaPrimarieiMunicipiului Craiova 

25 iulie – INCARCARE TIRURI  07 :00-
12:00 

- Incarcaremateriale in tiruri- suport din 
parteaPrimarieiMunicipiului Craiova; 

25 iulie – Eliberarespatiu 15:00 - Eliberareacompleta a spatiului; 
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 MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal: 

030837 

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091; 

 
Nr.: 1202005 

Furnizare informatii extinse 
 

 
 

HOMEMADE STUFF SRL 
 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE 
Sediu social: Bucureşti Sectorul 1, Str. THEODOR AMAN, Nr. 14, PARTER, Ap. 2 Contacte sediu social 
telefon: 0722388662 
Actul de înmatriculare şi autorizare: Încheiere judecătorească   47235/27.05.2011, 
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6598/2011, atribuit in data de 27.05.2011 
Stare firma: funcţiune 
Forma de organizare: societate cu raspundere limitata 
Cod unic de inregistrare: 28557860 atribuit in data de 30.05.2011 
Certificat de inregistrare: B2893230, emis pe data de 03.03.2014 si eliberat la data 04.03.2014 
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 28.01.2016 
Durată: nelimitată;  
Contacte firma telefon: 0722388662 
Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 475550 din 23.12.2015 
 
SEDIU SOCIAL 
Act sediu: Contract de comodat, nr. 20 din data 15.04.2011 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 15.04.2011. 
Data expirării dovezii de sediu: 15.04.2018. 
Durata: 7 ani. 
 
CAPITAL SOCIAL 
Capital social subscris: 300 RON , integral vărsat 
Număr părţi sociale: 30 
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON  
 
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE 
Nu există înregistrări. 
 
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE 
LEONTE AURELIA - DENISE 
Calitate: asociat 
Cetăţenie: română 
Stare civilă: nedeclarat 
Data şi locul naşterii: 11.11.1974, BUCUREŞTI 
Sex: feminin 
CNP: 2741111414525 
Act de identitate: Carte Identitate, RR, 551407 emis de SPCEP S2 BIROUL NR.2 la data 09.12.2008 
Domiciliul: Bucureşti Sectorul 2, Şos. ŞTEFAN CEL MARE, Nr. 240, Bloc 59A, Scara 3, Ap. 93; Cod postal: 
20165 
Aport la capital: 270 RON  
Aport vărsat total: 270 RON  
Aport vărsat în  RON : 270 RON  
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Număr parţi sociale: 27 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 90% / 90% 
 
VISAN FLORENTIN- GEORGE 
Calitate: asociat 
Cetăţenie: română 
Stare civilă: nedeclarat 
Data şi locul naşterii: 15.04.1975, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România, Bucureşti 
Sex: masculin 
CNP: 1750415463025 
Act de identitate: Carte Identitate, RT, 630921 emis de SPCEP S6 B5 la data 30.01.2009 
Domiciliul: Bucureşti Sectorul 6, Aleea LUNCA SIRETULUI, Nr. 6, Bloc A46, Scara B, Etaj 2, Ap. 24; Cod 
postal: 62037 
Aport la capital: 30 RON  
Aport vărsat total: 30 RON  
Aport vărsat în  RON : 30 RON  
Număr parţi sociale: 3 
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 10% / 10% 
 
ASOCIATI LISTA 
Nu există înregistrări. 
 
PERSOANE IMPUTERNICITE 
VISAN FLORENTIN- GEORGE 
Calitate: administrator 
Cetăţenie: română 
Sex: masculin 
Data şi locul naşterii: 15.04.1975, Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România 
Stare civilă: nedeclarat 
CNP: 1750415463025 
Adresa: Bucureşti Sectorul 6, Aleea LUNCA SIRETULUI, Nr. 6, Bloc A46, Scara B, Etaj 2, Ap. 24; Cod 
poştal: 62037 
Act de identitate: Carte Identitate, RT, 630921 emis de SPCEP S6 B5 la data 30.01.2009 
Data numirii: 20.02.2014 
Durată mandat: nelimitată 
Dată depunere specimen semnătură: 26.02.2014 
Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990 
 
CENZORI 
Nu există înregistrări. 
 
AUDITORI 
Nu există înregistrări. 
 
DOMENII DE ACTIVITATE 
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                                                                                                                                                
 
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse 
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat 
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 
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7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 
7312 - Servicii de reprezentare media 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 
7410 - Activităţi de design specializat 
7420 - Activităţi fotografice 
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 
8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 
 
FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI 
Nu există înregistrări. 
 
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU 
Denumire: Punct de lucru 
Adresă: Bucureşti Sectorul 2, Strada SFÂNTUL ŞTEFAN, Nr. 23, Etaj 1 
Act sediu: Contract de locaţiune, din data 18.05.2014 
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 18.06.2014. 
Data expirării dovezii de sediu: 18.05.2017. 
Durata sediului: 2 ani 11 luni. 
 
 
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 
Tip activitate autorizată: terţi 
Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 475550 din 23.12.2015 
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2):  

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.                                                                                                                                          
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor                                                                                                                                      
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.                                                                                                               
7420 - Activităţi fotografice                                                                                                                                                                                  
7410 - Activităţi de design specializat                                                                                                                                                                        
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice                                                                                                                              
7312 - Servicii de reprezentare media                                                                                                                                                                          
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                                                                                                                                                
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării                                                                                                                              
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente                                                                                                                                                  
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat                                                                                                                                             
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse                                                                                                                                                             

Data certificatului constatator:28.01.2016 
 
Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. THEODOR AMAN, Nr. 14, PARTER, Ap. 2 
Tip sediu: principal 
Tip model declaraţie: model 3 nr. 475550 din 23.12.2015 
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator 
Data certificatului constatator: 28.01.2016 
 
Denumire: Punct de lucru 
Sediul secundar din:Bucureşti Sectorul 2, Strada SFÂNTUL ŞTEFAN, Nr. 23, Etaj 1 
Tip sediu: sediu secundar 
Tip model declaraţie: model 2 nr. 475550 din 23.12.2015 
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate 
Activităţi la sediu:  

8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.                                                                                                                                  
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8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor                                                                                                                                      
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.                                                                                                  
7420 - Activităţi fotografice                                                                                                                                                                                  
7410 - Activităţi de design specializat                                                                                                                                                                        
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice                                                                                                                 
7312 - Servicii de reprezentare media                                                                                                                                                                          
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate                                                                                                                                                                
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării                                                                                                                   
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat                                                                                                                                                                        
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse                                                                                                                     

Data certificatului constatator: 28.01.2016 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2015 
Număr mediu de salariaţi - 31 dec. an curent: 10 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:  - Profit (rd. 64 - 66 - 67) - ex. 
financiar curent: 526913 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)  - Pierdere (rd. 63 - 62) - ex. financiar curent: 0 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)  - Profit (rd.62 - 63) - ex. financiar curent: 629247 RON 
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - ex. financiar curent: 6941371 RON 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2014 
Număr mediu de salariaţi - 31.12.2014: 7 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - 
exercitiul financiar 2014: 0 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2014: 360433 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2014: 0 RON 
Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2014: 3556270 RON 
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2014: 0 RON 
 
SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2013 
Numar mediu de salariati - 31.12.2013: 0 
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) - 
exercitiul financiar 2013: 0 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Pierdere (rd. 62 - 61) - exercitiul financiar 2013: 85301 RON 
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 61 - 62) - exercitiul financiar 2013: 0 RON 
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) - exercitiul financiar 2013: 2940075 RON 
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) - sold la 31.12.2013 - sold la 31.12.2013: 0 RON 
 
ALTE MENTIONARI 
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 142517 din 04.04.2013 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 
 
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 210204 din 26.05.2011 
Descriere: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 
Nr. act: 210204 / 26.05.2011 
 
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
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Nr. intrare: 475550 din 23.12.2015 
Număr declaraţii: 2 
Număr certificate constatatoare: 2 
 
Menţionare acte: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004 
Nr. intrare: 76378 din 03.03.2014 
Număr declaraţii: 1 
Număr certificate constatatoare: 1 
 
 
 
 

 
 

Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, şi au la bază inregistrările existente în acesta până la data de 08.07.2016 13:13. 

 

 
 
 

 
 

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 24.0 RON. 
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