
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT                  

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

Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., în vederea susţinerii 
evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă 

 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013; 

  Având în vedere raportul nr.175735/2012 al Serviciului Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar prin care se propune asocierea 
municipiului Craiova, prin  Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu S.C. 
MOBSEB  S.R.L., în vederea susţinerii evenimentelor ocazionate de desfăşurarea 
sărbătorilor de iarnă; 

   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  Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, cu S.C. MOBSEB  S.R.L., în vederea susţinerii 
evenimentelor ocazionate de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă. 

Art.2. Se aprobă contractul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.2 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de cuvânt, Redacţie Ziar şi S.C. 
MOBSEB S.R.L. 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.175735 / 25.11.2013 
 
 
         APROBAT, 
          PRIMAR 
                                                                       LIA OLGUŢA VASILESCU 
          
 

RAPORT 
 
 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă se organizează în Municipiul Craiova 
evenimente cu caracter  social, cultural şi artistic pentru că, timp de mai bine de 
o lună, oraşul plin de podoabe să celebreye cum se cuvine sfintele sărbători şi 
trecerea în noul an .  
 Luând în considerare deosebita importanţă a acestei perioade a anului 
pentru fiecare dintre noi, la evenimente sunt aşteptate numeroase persoane, 
celebrităţi şi reprezentanţi ai  instituţiilor publice şi private .  
 În perioada sărbătorilor de iarnă, când podoabele orşului vor străluci în 
luminile beculeţelor, în yona centrală, respectiv pe esplanada Teatrului Naţional 
Craiova şi în proximitatea Pieţei Mihai Viteazul, se vor afla amplasate căsuţe 
din lemn în care comercianţi de produse pe toate gusturile vor aştepta cetăţenii 
Craiovei pentru a le satisface cele mai pretenţioase cereri. Vizitatorii pot alege 
cadouri de Crăciun pentru cei dragi, iar gama de oferte pare să fie foarte 
diversificată .  
 Ziua de 31 decembrie marchează încheierea unui an şi trecerea într+un 
altul care se vrea mai prosper si marcat de evenimente pozitive. Un astfel de 
moment deosebit nu poate trece altfel decât prin celebrarea cu mult fast şi cu 
voie bună, într+un loc public, unde orice cetăţean al oraşului să poată participa 
şi să fie alături de ceilalţim, iar atmosfera să fie întreţinută de artişti consacraţi 
ce vor urca pe scena din Piaţa Mihai Viteazul. Momentul trecerii dintre ani va fi 
marcat de un spectaculos foc de artificii şi de ciocnirea unui pahar cu 
şampanie.  
 Proiectul acestui spectacol va fi susţinut financiar de către S.C MOBSEB 
S.R.L, cu sediul în Craiova, strada Tomis, nr.16, înregistrat la Registrul 
Comerţului sub numărul J16/812/2003, având cod fiscal RO15493098. 
 Municipiul Craiova va pune la dispoziţie spaţiul de desfăşurare al 
evenimentului, cu titlu gratuit. De asemenea, Primăria Municipiului Craiova 
oferă esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu lui S.C MOBSEB S.R.L 
pentru a organiza „Oraşelul Copiilor”. 
 Menţionăm faptul că S.C MOBSEB S.R.L finanţeaza evenimentul ale 
cărui costuri se ridică la 15.000 euro. 



 
 Având în vedere cele expuse şi faptul că administraţia publică satisface 
nevoile celor pe care îi guvernează, apără drepturile şi interesele lor legitime, 
apreciem că sunt îndeplinite condiţiile de oportunitate şi legalitate pentru 
adoptarea actului administrativ, propunem adoptarea unei hotărâri care să aibă 
ca obiect susţinerea evenimentului mai sus menţionat. 
           Ţinând seama de faptul că evenimentul marchează un moment extrem 
de important pentru craioveni, propunem în conformitate cu prevederile Legii nr 
215/200 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 1. Asocierea dintre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova cu S.C MOBSEB S.R.L. în vederea susţinerii evenimentelor ocazionate 
de desfăşurarea sărbătorilor de iarnă, conform contractului de asociere 
prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport; 
 2. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul 
de asociere. 
 
           

 
 
 
 

Întocmit, 
Roxana Călăraşu  

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica Boangiu 

 
  
  



                                                      
 
                                    
   

CONTRACT DE ASOCIERE 
 
 
   
 
 
 
 Încheiat între: 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal , cu sediul în judeţul Dolj, 
Municipiul Craiova, str. Al. Ioan Cuza nr. 7, cod fiscal 4417214, reprezentată prin Lia Olguţa 
Vasilescu în calitate de Primar al Municipiului Craiova şi Nicolae Pascu in calitate de 
Director Executiv al Direcţiei Economico-Financiară 

şi 
S.C MOBSEB S.R.L, cu sediul în Craiova, Str. Tomis, nr.16, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr.J16/812/2003, cod fiscal RO15493098, reprezentată prin  Bunică Marius 
în calitate de Administrator. 

 
Art. 1 Obiectul contractului 
          Asocierea în scopul desfăşurării sărbătorilor de iarnă şi a Anului Nou . 

S.C MOBSEB S.R.L îsi asumă responsabilitatea sprijinirii organizării evenimentului. 
În acest scop, va conduce, va supraveghea şi va desfăşura toate activităţile cuprinse în 
cadrul contractului a căror executare îi revin nemijlocit. 
 
Art. 2 Durata contractului 
 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 
de 06.01.2014 
 
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 
 

S.C MOBSEB S.R.L se obligă : 
-  să finanţeze organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă si a Anului Nou; 
- să folosească în zona desfăşurării evenimentului numai autovehiculele strict necesare 
pentru bună desfăşurare a evenimentului; 
- să obţină de la UCMR – ADA Autorizaţia neexclusivă de utilizare a muzicii în scop lucrativ 
pentru evenimentele desfăşurate cu ocazia sărbătorilor de iarnă şi să achite contravaloarea 
obţinerii acestei autorizaţii; 
- să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, conform 
legislaţiei în vigoare; 
- să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ce priveşte costurile evenimentului; 
- să contribuie cu suma de 15.000 euro la organizarea evenimentului; 
- să asigure resursele umane şi financiare, necesare organizării şi desfăşurării activităţilor 
incluse în desfăşurarea evenimentelor ocazionate de Sarbătorile de Iarnă; 
- să facă referire explicită pe toate materialele, la faptul că evenimentul este realizat în 
parteneriat cu Consiliul Local Municipal Craiova. 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 
- să permită asociatului amplasarea unui parc de distracţii „Orăşelul copiilor” în perioada 1 
decembrie – 6 ianuarie; 
-  să se asigure că organizarea evenimentului  se va desfăşura în cele mai bune condiţii, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare;  
-  să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării evenimentului; 
- să pună la dispoziţia organizatorului spaţiul de desfăşurare al evenimentului cu titlul 
gratuit; 
- să permită în perioada premergătoare evenimentului, la nivel naţional şi pe raza 
municipiului Craiova, promovarea evenimentului ; 
- să asigure ordinea publica conform Legii nr 60/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu sprijinul organelor abilitate în perioada desfăşurării evenimentelor   
- să comunice Serviciului de Ambulanţă şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
manifestarile ce vor avea loc, în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenţă şi 
personal de specialitate, în perioada desfăşurării evenimentelor .   
 
Art. 5 Monitorizare şi control 
           S.C MOBSEB S.R.L se obligă să furnizeze Municipiului Craiova prin Consiliul Local 
Municipal toate informaţiile referitoare la derularea prezentului contract, acesta din urmă 
având dreptul să solicite oricând informaţii cu privire la proiect, S.C  MOBSEB S.R.L 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                                                     S.C MOBSEB S.R.L 
  Consiliul Local Municipal  Craiova                                            Administrator,  
                                                     
                      Primar,                                                                      Bunică Marius 
             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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