
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

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

Craiova, cu Asociaţia Crescătorilor de Şuine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, în 
vederea organizării „Festivalului Mangaliţa şi Bazna, porci româneşti”, în 

perioada 14-16 octombrie 2016  
  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

29.09.2016; 
  Având în vedere raportul nr.154708/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 

propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu Asociaţia Crescătorilor de Şuine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, în vederea organizării 
„Festivalului Mangaliţa şi Bazna, porci româneşti”, în perioada 14-16 octombrie 2016; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi e coroborat alin.4 lit.a şi alin.7, lit. a, art.45 alin.2 
lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, cu Asociaţia Crescătorilor de Şuine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, în 
vederea organizării „Festivalului Mangaliţa şi Bazna, porci româneşti”, în 
perioada 14-16 octombrie 2016, conform contractului de asociere, prevăzut în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al municipiului Craiova, 
pentru organizarea spectacolului folcloric susţinut cu ocazia evenimentului 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, pentru cheltuielile privind: închiriere 
sceno-tehnică, sunet, lumini, materiale de prezentare şi publicitate eveniment. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului, 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 Asociaţia Crescătorilor de Şuine Autohtone Mangaliţa şi Bazna 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. 154708/22.09.2016                                                                                    
 
 

                                                                                               Se aprobă 
                                                                                                  Primar, 
                                                                                    Lia OlguŃa VASILESCU 
 
 
 

                 Director Executiv, 
     DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                                           Nicolae PASCU 
 
 
 
 

                                                     RAPORT 
privind alocarea de fonduri de la bugetul local în vederea organizării 

evenimentului “Festivalul MangaliŃa şi Bazna, porci româneşti“, 14-16 
octombrie 2016, de către AsociaŃia Crescătorilor de Suine Autohtone MangaliŃa 
şi Bazna  

 
”AsociaŃia crescătorilor de şuine autohtone Bazna şi MangaliŃa” este o 

organizație de persoane fizice și juridice, neguvernamentală cu caracter 
nelucrativ, autohton şi apolitic înfiinŃată în temeiul O.C. 26/2000 şi are 
personalitate juridică. 

”AsociaŃia crescătorilor de şuine autohtone Bazna şi MangaliŃa” are ca scop  
mediatizarea în rândul cetăŃenilor a raselor autohtone de şuine , creşterea 
efectivelor,  promovarea calităŃii cărnii şi a produselor din carne având calități 
gustative specifice, valorificarea superioară a cărnii şi a produselor din carne, 
precum şi oportunitatea creşterii acestor rase  în micile gospodării.  

Astfel, şi în Oltenia au început să apară tot mai multe ferme de porci 
MangaliŃa şi Bazna şi se doreşte, pe această cale, încurajarea şi stimularea 
consumului de produse din carne de porc din rasele sus - menŃionate. 
 

 “Festivalul MangaliŃa şi Bazna, porci româneşti, 14-16 octombrie 2016“ 
curprinde o serie de activităŃi destinate publicului larg  - precum: expoziŃie cu 



vânzare de produse tradiŃionale din carnea MangaliŃa şi Bazna şi de produse de 
artizanat şi meşteşugăreşti, degustări de produse, concursuri pe teme de creştere 
a porcilor, prelucrarea cărnii şi calităŃile cărnii de la speciile de şuine MangaliŃa şi 
Bazna, concursul ,,Cea mai bună slănină de MangaliŃa”şi ,, Cel mai bun crescător 
de porci MangaliŃa şi Bazna” din Oltenia, dar şi manifestări ştiinŃifice -  precum 
un simpozion de referate în data de 14.10.2016, la Facultatea de Agonomie, în 
cadrul căruia profesori universitari, cercetători, fermieri şi studenŃi vor prezenta 
referate pe tema raselor de porc MangaliŃa şi Bazna.  
 De asemenea, pe parcursul celor trei zile  de eveniment va fi organizat şi  
un spectacol folcloric, cu scopul de a recrea atmosfera specifică târgurilor 
tradiŃionale. 
 
 În urma solicitării „AsociaŃiei Crescătorilor de Şuine Autohtone MangaliŃa 
şi Bazna” înregistrată la Primăria Muncipiului Craiova cu numărul 
145020/05.09.2016, s-a convenit acordarea unui sprijin financiar în valoare de 
10.000 lei de la bugetul local, în vederea organizării evenimentului „Festivalul 
MangaliŃa şi Bazna, porci româneşti, 14-16 octombrie 2016”, cuprinzând 
cheltuielile privind organizarea spectacolului folcloric: închiriere sceno – tehnică, 
sunet, lumini, materiale de prezentare şi publicitate eveniment. 

De asemenea, Municipiul Craiova va pune la dispoziŃie spaŃiul de 
desfăşurare al evenimentului, cu titlu gratuit, respectiv PiaŃa „William 
Shakespeare”, în perioada de desfăşurare a evenimentului. 

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. Încheierea unui contract de asociere între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi AsociaŃia Crescătorilor de 
Şuine Autohtone MangaliŃa şi Bazna, în vederea organizării 
„Festivalului MangaliŃa şi Bazna, porci româneşti”, în perioada 14-16 
octombrie 2016, conform Contractului de Asociere prevăzut în Anexa 1 
ce face parte integrantă din prezentul raport; 
 



2. Alocarea sumei de 10.000 lei, din bugetul local al Municipiului Craiova, 
pentru organizarea evenimentului menŃionat la punctul 1, cuprinzând 
cheltuielile privind organizarea spectacolului folcloric: închiriere sceno 
– tehnică, sunet, lumini, materiale de prezentare şi publicitate 
eveniment; 
 

 
3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 

de asociere; 
 

4. Aprobarea programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul 
raport. 
 

 
 

                                                                                                Serviciul  Imagine, 
                                                                                                         Întocmit, 

                                                                                    Andreea ŞUIU 
                                                                                              
 
 
 
 
 
         Vizat pentru legalitate, 
     Robert GHIłĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      
        ANEXĂ 1       

 
 

 CONTRACT DE ASOCIERE 
   Nr.                      / 

  încheiat între: 

 
 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL CRAIOVA, cu 
sediul în judeŃul Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cod 
fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, reprezentată prin Lia 
OlguŃa Vasilescu, în calitate de primar  

şi 
AsociaŃia Crescătorilor de Şuine Autohtone MangaliŃa şi Bazna cu 

sediul în Turda, str. Agriculturii, nr. 27, înregistrat la Registrul ComerŃului cu  
C.I.F 33916595, cont IBAN RO 11 RNCB0110144544730001, reprezentată prin 
Ioan Tătăran, în calitate de vicepreşedinte. 

 
Art. 1 Obiectul acordului: 
Asocierea în scopul organizării Festivalului MangaliŃa şi Bazna, porci 

româneşti, în perioada 14-16 octombrie 2016. 
 

 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil 

până la data de 17.10.2016. 
 

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: 
 
AociaŃia Crescătorilor  de Suine Autohtone MangaliŃa şi Bazna se 

obligă : 



a) să asigure organizarea evenimentului în cele mai bune condiŃii, cu 
respectarea legislaŃiei în vigoare; 

b) să supravegheze desfăşurarea evenimentului, să asigure resursele 
umane, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 
desfăşurării evenimentului; 

c) să asigure pentru evenimentul sus-menŃionat un număr de minim 12 
expozanŃi; 

d) să asigure promovarea acŃiunilor (în mass – media, în presa online, pe 
reŃelele de socializare online, la evenimentele în  cadrul cărora va 
participa); 

e) să facă referire pe toate materialele informative care promovează 
evenimentul la faptul că acesta se desfăşoară în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Craiova şi Consiliul Local Municipal, folosind 
titulatura: ”Primăria şi Consiliul Local Municipal Craiova – parteneri 

principali ai evenimentului.”; 
f)să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în privinŃa altor 

costuri suplimentare faŃă de cele prezentate în prezentul acord; 
g)   să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul 

realizării unor pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului 
Craiova, precum şi terŃelor persoane împreună cu bunurile ascestora 
care au suferit prejudicii create direct sau indirect din activităŃille 
cuprinse în cadrul evenimentului Festivalul MangaliŃa şi Bazna, porci 
româneşti, 14-16 octombrie 2016; 

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

i)  să obŃină de la UCMR – ADA  - autorizaŃia neexclusivă de utilizare a 
muzicii în scop lucrativ pentru evenimentul „Festivalul MangaliŃa şi 
Bazna, porci româneşti”, 14-16 octombrie 2016, şi să achite 
contravaloarea obŃinerii acestei autorizaŃii; 

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

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

l)  să asigure obŃinerea notificărilor privind comercializarea produselor 
alimentare (preambalate sau preparate) de la DirecŃia de Sănatate 
Publică şi de la DirecŃia Sanitar Veterinară - pentru produsele de 
origine animală; 



m)    să asigure asistenŃă medicală pe toată durata desfăşurării 
evenimentului; 

n)   să asigure asistenŃă privind stingerea incendiilor pe tot parcursul 
desfăşurării evenimentului; 

o) să prezinte decontul justificativ/deviz privind suma alocată de către 
Municipiul Craiova prin prezentul acord, în termen de 30 de zile după 
finalizarea evenimentului. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL se 
obligă: 

a) să susŃină evenimentul pe plan local, în calitate de co-organizator şi să 
pună la dispoziŃie cu titlu gratuit spaŃiul (domeniul public) necesar 
desfăşurării evenimentului, respectiv PiaŃa „William Shakespeare”, în 
perioada 14-16 octombrie 2016; 

b) să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului 
„Festivalul MangaliŃa şi Bazna, porci româneşti”,  conform HCL 
nr...................... în sumă de 10.000 lei numai după prezentarea 
deconturilor justificative/devize de către AsociaŃia Crescătorilor de 
Suine Autohtone MangaliŃa şi Bazna, privind suma alocată, din care vor 
fi suportate cheltuielile privind organizarea spectacolului folcloric: 
închiriere sceno – tehnică, sunet, lumini, materiale de prezentare şi 
publicitate eveniment;  

c) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică;  
d) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi 

promovarea evenimentului; 
e)  să asigure ordinea publică conform Legii  nr. 60/1991 cu sprijinul 

organelor abilitate în perioada menŃionată; 
f) să asigure prin intermediul S.C. Salubritate S.A. Craiova amplasarea de 

pubele în locurile de desfăşurare a evenimentelor, curăŃenia 
amplasamentelor şi colectarea deşeurile rezultate, cu personal 
specializat în servicii de curăŃenie, în perioada 14-16 octombrie 2016. 

ART. 5 ForŃa majoră  

       ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, 
părŃile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă 
majoră, în 48 de ore de la data producerii acestuia.  
 

 ART. 6 Litigii 



Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale 
amiabilă şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei 
româneşti în vigoare. 

      ART. 7 DispoziŃii finale 
      DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale, doar 
cu acordul ambelor părŃi.  
     Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
      Prezentul contract conŃine un număr de 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              
                Primar,                                                          Vicepreşedinte, 

                                                                                      Ioan TĂTĂRAN 
 Lia OlguŃa VASILESCU                                                      
                                             
                                                                                                               
             Director Executiv 
 DirecŃia Economico - Financiară,                                                                                                                  
               Nicolae Pascu 
 
 
 

       Serviciul Imagine, 
              Întocmit, 
         Andreea Şuiu 

           
 
 
 Avizat pentru legalitate, 
                  Robert GhiŃă 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      ANEXA 2 
 

PROIECT  - PROGRAM   

 

Vineri 14 octombrie 2016 
 
 PiaŃa William Shakespeare 
 08ºº - 12ºº   -  Pregătirea standurilor şi a scenei. 
 12ºº - 13³º  -  Muzică populară ambientală. 
 13³º-14ºº-  Deschiderea oficială a Festivalului ,,MangaliŃa şi Bazna, porci 
românesti“ 
 14ºº - 15ºº - Vizitarea standurilor şi degustări de produse. 
 12ºº - 19ºº - ExpoziŃie cu vânzare de produse tradiŃionale artizanale şi   
meşteşugăreşti. 
 
  Facultatea de Agronomie 
 10ºº - 13ºº -  Simpozion cu tema ,, Porcii din rasele MangaliŃa şi Bazna” 
reŃetă de succes. 
  
 

Sâmbătă 15 octombrie 2016 
 
 PiaŃa William Shakespeare 
 08ºº - 20ºº - ExpoziŃie cu vânzare a produselor tradiŃionale, artizanale şi 
meşteşugăreşti, precum şi degustări. 
 12ºº - 14ºº - Concursuri tematice. 
 14ºº - 18ºº  - Spectacol Folcloric. 
 
 

Duminică 16 octombrie 2016 
 
 PiaŃa William Shakespeare 
 08ºº - 18ºº - ExpoziŃie cu vânzare a produselor tradiŃionale, artizanale şi 
meşteşugăreşti, precum şi degustări. 
 13ºº - 17ºº -  Spectacol Folcloric. 
 14ºº - 16ºº  - Concursuri tematice. 
  
 
N.B: În funcŃie de condiŃiile meteorologice programul poate suferi modificări 































                                                                                                                

 

Serviciul Imagine 
Nr.145020/             2016 

  
 

 
Către Asociaţia Crescătorilor de Suine Autohtone Mangaliţa şi Bazna, 

În atenţia d-lui Ioan Tătăran 
Str. Agriculturii, nr.27, Turda, Jud. Cluj 

Telefon: 0722613194 
E-mail: produsetraditionalemm@yahoo.com 

mangalita.bazna@yahoo.com 
 
 

 
 

Referitor la adresa dumneavoastră, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova 
cu numărul 145020/05.09.2016, prin care ne solicitaţi sprijinul în vederea organizării 
Festivalului Mangaliţa, în perioada 14-16 octombrie 2016, vă comunicăm acordul de 
principiu, cu menţiunea că locaţia aleasă pentru eveniment este Piata William 

Shakespeare, iar toate detaliile colaborării vor fi stabilite ulterior, în baza unui contract 
de asociere. 
 Cu stimă, 
 

 
 

Primar, 
Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 
 
 

 Serviciul Imagine,  
 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 
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