
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                            PROIECT   
 
        

                                                 HOTĂRÂRE NR._______ 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa 
Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2014 

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

26.09.2013;  
  Având în vedere raportul nr.140020/2013 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt prin care se propune aprobarea 
asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada 
noiembrie 2013-ianuarie 2014; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi ENGI SPA, în vederea amenajării patinoarului în 
Piaţa Mihai Viteazul, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2014, conform 
contractului de asociere 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, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt şi ENGI 
SPA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

          INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,   SECRETAR, 
 Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Purtător de cuvânt, Redacţie ziar 
Nr.140020/20.09.2013 
 
                APROBAT, 
          PRIMAR 
                                                                     LIA OLGUŢA VASILESCU 
          
 

RAPORT 
 
 Lunile de iarnă reprezintă momentul mult aşteptat de toţi copiii, dar şi de tineri sau 
adulţi, de oameni care se află în căutarea unor amintiri desprinse parcă din basme cu 
zăpadă, omuleţi de zăpadă, Moş Crăciun, luminiţe şi alte podoabe. Municipiul Craiova 
trebuie să fie un oraş animat în această perioadă atât de frumoasă a anului şi trebuie să 
ofere locuitorilor săi de toate vârstele cât mai multe puncte de atracţie, printre acestea 
numărându-se şi amplasarea unui patinoar în zona centrală, în acest sens existând şi 
numeroase cereri.    
   Amplasarea patinoarului, întreţinerea acestuia, precum şi alte surprize pentru public 
vor fi realizate financiar de către ENGI Spa cu sediul la Dell’Artigianato 12/B în Vigarano 
Mainarda, înscris la Camera de Comerţ din Ferrara de la nr. REA FE-190030 din 
21/07/2010 - 24/02/2005 şi încorporate în P.IVA e CF 03496870407, cu activităţi în domeniul 
sportului de gheaţă de producţie, închirierea şi vânzarea de echipamente mobile şi fixe, şi 
înscrise în mod regulat în spectacolele naţionale care călătoresc la ANESV-AGIS Via Villa 
Patrizi 00161 ROMA – Secţiunea interregională teritorială Emila Romagna, Marche şi 
Umbria, cu sediul în Via Amendola, 11 40121 BOLOGNA broşură nr. 10080. De asemenea, 
în urma asocierii, Municipiul Craiova urmează să primească suma de 5000 lei, precum şi alte 
facilităţi pentru cetăţeni.  

Municipiul Craiova va pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, spaţiul pentru amenajarea 
patinoarului (16x28m2), pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv între 1 noiembrie 2013 
şi sfârşitul lunii ianuarie 2014.    

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. e 
coroborat cu alin. 7, lit. a din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală, propunem Consiliului Local Municipal asocierea Municipiului 
Craiova cu ENGI Spa, în vederea amenajării patinoarului în Piaţa Mihai Viteazul, în 
perioadă noiembrie 2013 – ianuarie 2014, conform contractului de asociere anexat la 
prezentul raport. 
  
 

Întocmit, 
Ionuţ Pîrvulescu 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica Boangiu 

 



                                    
                  

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  
şi 

ENGI Spa cu sediul la Dell’Artigianato 12/B în Vigarano Mainarda, înscris la Camera 
de Comerţ din Ferrara de la nr. REA FE-190030 din 21/07/2010 - 24/02/2005 şi încorporate 
în P.IVA e CF 03496870407, reprezentată prin Ungureanu Florin Ovidiu, în calitate de 
prestator, pe de altă parte. 

 
    Art. 1 Obiectul contractului va avea următorul conţinut: 
          Asocierea în scopul amenajării patinoarului, cu dimensiunile de aproximativ 16x28m2, 
în Piaţa Mihai Viteazul, în perioada de iarnă, respectiv 1 noiembrie 2013 – aproximativ 
sfârşit de ianuarie 2014. 

 
 
Art. 2 Durata contractului va avea următorul conţinut: 
          Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data de 
20.02.2014. 
 
 
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: 
          ENGI Spa se obligă: 
a) să amenajeze patinoarul, cu dimensiunile de aproximativ 16x28m2, în Piaţa Mihai 
Viteazul şi să ia toate măsurile necesare bunei funcţionări a acestuia pâna la finalul 
perioadei stabilite; 
b) să acorde Municipiului Craiova suma de 5000 lei; 
c) să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare; 



d) să suporte contravaloarea facturii de energie electrică aferentă perioadei de funcţionare 
a patinoarului; 
e) să suporte costurile aferente consumului de apă în vederea formării stratului de gheaţă 
necesar; 
f) să asigure resursele umane şi financiare, necesare folosirii patinoarului de către public; 
g) să realizeze publicitatea şi promovarea în municipiu, în special în şcoli; 
h) să facă referire explicită pe toate materialele la faptul că realizarea patinoarului este 
rezultatul asocierii cu Consiliul Local Municipal Craiova; 
i) să nu implice finananciar Municipiul Craiova în ceea ce priveşte costurile din prezentul 
contract. 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
a) să permită asociatului amplasarea unui patinoar de aproximativ 16x28m2, în Piaţa Mihai 
Viteazul, în mod gratuit; 
b) să permită promovarea în perioada premergătoare, dar şi pe parcurs, pe raza 
Municipiului Craiova; 
c) să colaboreze cu asociatul pentru asigurarea bunei funcţionări a patinoarului; 
d) să promoveze în Municipiul Craiova funcţionarea patinoarului; 
e) să asigure ordinea publica cf. Legii 60/1991 cu sprijinul organelor abilitate începând cu 1 
noiembrie 2013 şi până la sfârşitul lunii ianuarie 2014; 
f) să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
funcţionarea patinoarului, în vederea acordării sprijinului prin asigurarea de asistenţă si 
personal de specialitate, în perioada 1 noiembrie 2013 – sfârşitul lui ianuarie 2014. 
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
           ENGI Spa 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, ENGI Spa 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                                                           ENGI Spa 
  Consiliul Local Municipal  Craiova                                       Ungureanu Florin Ovidiu 
                     Primar,                                                                         
          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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