MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR._____
privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea organizării
la Stadionul de Atletism din municipiul Craiova,
în perioada 20 - 22 mai 2022,
a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F)
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.04.2022;
Având în vedere referatul de aprobare nr.74983/2022, raportul nr.74986/2022 al
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.75376/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea asocierii
dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul
Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la Stadionul de Atletism din municipiul
Craiova, în perioada 20 - 22 mai 2022, a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul
gimnazial (M și F);
În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei fizice
şi sportului nr.69/2000, art.487 lit.c din Codul Fiscal, art.108 şi art.297 din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea
organizării la Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, în perioada 20 22 mai 2022, a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F),
conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă scutirea de la plata taxelor prevăzute în anexa 5 a Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.463/2021 referitoare la stabilirea
şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022.
Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de
asociere prevăzut la art.1.
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Inspectoratul Școlar
Județean Dolj 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. 74983/ 14.04.2022
REFERAT DE APROBARE
privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului, și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la
Stadionul de Atletism din Craiova a
Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F)
Finalizat în 2020, Stadionul de atletism din Craiova este singura arenă din
România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de
fotbal „Ion Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv
competiții internaționale. Valoarea totală a lucrărilor de execuţie a fost de
46.518.437,56 lei cu TVA, iar investiţia a fost suportată din bugetul local.
Prezentat, în august 2020, celor mai mari personalități și sportivi din istoria
atletismului național, arena din Craiova este singura din România omologată la
categoria II de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism).
Stadionul include instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o
suprafață totală de peste 54 mii mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al
nocturnei este unul de ultimă generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei
competiţii televizate. Stadionul este prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru
antrenament și concurs, iar clădirea principală, compartimentată în patru corpuri, are
dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, necesare desfăşurării competiţiilor
omologate internaţional.
Arena de fotbal și Sala Polivalentă din Craiova, situate în imediata vecinătate
cu stadionul de atletism, se constituie într-un complex sportiv de excepție, unde se
pot desfășura competiții sportive naționale și internaționale importante. Construirea
stadionului de atletism în Cetatea Băniei are însă o importanță și mai mare pentru
comunitatea locală, având în vedere numeroasele premii și medalii obținute, în ultimii
zeci de ani, de atleții craioveni, pe plan național și internațional, la toate tipurile de
competiții din această ramură a sportului.
Având în vedere că Stadionul de atletism a fost dat în folosință la nivelul
cerințelor Regulamentului Federației Internaționale de Atletism, Inspectoratul Școlar
Județean Dolj propune, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu
nr. 73/14.04.2022, punerea la dispoziție a bazei sportive Stadionul de Atletism
„Nicolae Mărășescu” din Craiova, în zilele de vineri, 20 mai 2022, orele 16.00 – 20 și
sâmbătă, 21 mai 2022, orele 08.00 – 18.30, în condiții de parteneriat cu Primăria
Municipiului Craiova, cu titlu gratuit, pentru organizarea evenimentului sportiv
Campionatul Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F).

Având în vedere, pe de o parte, importanța evenimentului propus de
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită
de a introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul competițiilor sportive
naționale și având ca misiune dezvoltarea ramurii sportive juvenile la nivelul
municipiului Craiova, se impune analizarea posibilității de realizare a acestor
evenimente în condiții de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și, potrivit
solicitării acesteia, aprobarea scutirilor de la plata taxelor instituite pentru utilizarea
temporară a locurilor publice, conform prevederilor Codului Fiscal. Derogarea
propusă pentru analizare constă în punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Stadionului
de Atletism din Craiova, a personalului auxiliar în vederea organizării în parteneriat a
evenimentului, dar și scutirea de la depunerea garanției de bună execuție, derogare
/scutire care este în competența autorităților deliberative, așa cum se menționează în
art. 487 lit. c) cu referire la Art. 486 - Alte taxe locale, alin 1, din Codul Fiscal.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin 2, lit. d coroborat cu alin. 7, lit. a, d
și e, alin. 9, lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în conformitate cu
prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale,
actualizată și cu prevederile art. 487 lit. c) cu referire la Art. 486 - Alte taxe locale,
alin 1, din Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și
sportului nr. 69/2000 propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a
Consiliului Local Municipal Craiova din luna martie 2022, a proiectului de hotărâre
privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova, și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea
organizării Campionatului Școlar de Triatlon în perioada de 20.05.2022 –
22.05.2022, la Stadionul de Atletism din Craiova.

Primar,
Lia Olguța -VASILESCU
Data: 14.04.2022
Semnătura: ______________

Întocmit,
Șef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii
acestui act oficial
Data: 14.04.2022
Semnătura: ______________

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Imagine
Nr. 74986/ 14.04.2022
RAPORT
privind asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea
organizării la Stadionul de Atletism din Craiova,
în perioada 20 mai 2022 - 22 mai 2022,
a Campionatului Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F)
Finalizat în 2020, Stadionul de Atletism din Craiova este singura arenă din
România dedicată exclusiv atletismului. Noul stadion se află în vecinătatea arenei de
fotbal „Ion Oblemenco”, are o capacitate de 5.000 de locuri și poate găzdui inclusiv
competiții internaționale. Valoarea totală a lucrărilor de execuţie a fost de
46.518.437,56 lei cu TVA, iar investiţia a fost suportată din bugetul local.
Prezentat, în august 2020, celor mai mari personalități și sportivi din istoria
atletismului național, arena din Craiova este singura din România omologată la
categoria II de către IAAF (Asociația Internațională a Federațiilor de Atletism).
Stadionul include instalații pentru toate tipurile de probe din atletism și are o
suprafață totală de peste 54 mii mp, fiind dotat și cu nocturnă. Sistemul de iluminat al
nocturnei este unul de ultimă generaţie, fiind dimensionat să asigure iluminatul unei
competiţii televizate. Stadionul este prevăzut cu zone diferențiate distinct pentru
antrenament și concurs, iar clădirea principală, compartimentată în patru corpuri, are
dotări moderne pentru sportivi, arbitri şi media, necesare desfăşurării competiţiilor
omologate internaţional.
Arena de fotbal și Sala Polivalentă din Craiova, situate în imediata vecinătate
cu stadionul de atletism, se constituie într-un complex sportiv de excepție, unde se
pot desfășura competiții sportive naționale și internaționale importante. Construirea
stadionului de atletism în Cetatea Băniei are o importanță și mai mare pentru
comunitatea locală, având în vedere numeroasele premii și medalii obținute, de-a
lungul timpului, de atleții craioveni, pe plan național și internațional, la toate tipurile
de competiții din această ramură a sportului.
Având în vedere că a fost dat în folosință Stadionul de atletism la nivelul
cerințelor Regulamentului Federației Internaționale de Atletism, Inspectoratul Școlar
Județean Dolj propune, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu
nr. 73/14.04.2022, includerea stadionului din Craiova în circuitul marilor competiții și
solicită realizarea, în condiții de parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova a
Campionatului Național de Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar, etapa Națională, după următorul program:
 vineri, 20 mai 2022, orele 16.00 – 20.00
 sâmbătă, 21 mai 2022, orele 08.00 – 18.30
La Campionatul Național de Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar vor participa 90 de elevi și 45 de profesori: elevi din clasele 5-8,

sportivi calificați la etapa națională – primul loc atât la feminin cât și la masculin din
fiecare județ și sector din București, iar fiecare delegație este însoțită de un cadru
didactic.
Pentru organizarea competițiilor conform prevederilor regulamentare,
Inspectoratul Școlar Județean Dolj va pregăti toate cerințele organizatorice necesare
precum și instruirea corpului de arbitri din municipiul Craiova, care să asigure
desfășurarea acestei competiții.
Propunerea de a organiza, la Craiova, aceste competiții sportive oferă
municipalității craiovene oportunitatea de a evidenția funcționalitatea stadionului de
atletism, a facilităților acestuia, dar și oportunitatea extraordinară de a-l promova și
include în circuitele naționale și internaționale de anvergură. Astfel, acest eveniment
are impact direct și puternic asupra Craiovei, oferind oportunități deosebite atât de
promovare a municipiului Craiova, dar și pentru sprijinirea dezvoltării sportului
juvenil și a scăderii abandonului școlar.
Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea
economică, poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de
activități economice și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor
motivant pentru diverse persoane și grupuri. Sportul și activitățile fizice pot avea
efecte economice și sociale majore, în special la nivel local sau regional. În același
timp, sportivul de performanță a devenit un adevărat simbol în societate și, cu atât
mai mult, într-un oraș recunoscut drept pepinieră de campioni naționali, mondiali sau
olimpici. Sportivul polarizează atenția și interesul maselor nu numai prin prisma
rezultatelor intrinseci pe care le realizează, ci devine un model exponențial al reușitei,
al succesului. Aceste valori se pot transmite și celor care aspiră la statutul de sportiv
de performanță dar, la fel de bine, ele pot reprezenta motoare pentru cei care practică
activitățile sportive din plăcere. Sportul are această proprietate de a cultiva, în rândul
maselor, spiritul competiției adevărate, al camaraderiei, al fair-play-ului, al atingerii
idealurilor.
Prin HCL nr. 463/2021 privind instituirea și aprobarea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2022 – Anexa 5, Capitol I și II, s-au adoptat taxele locale pentru
utilizarea temporară a Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Atletism, situat în
B-dul. Ilie Balaci nr. 8, Craiova și procedura de administrare a acestora, dar și
Reglementări privind utilizarea stadionului. Astfel, pentru ”Evenimente atletice și
maratoane internaționale” este prevăzută o taxă de 10.000 lei/zi respectiv 5.000 lei/zi
pentru ”Evenimentele atletice și maratoane locale, județene, regionale și naționale” și
o garanție de bună execuție de 15.000 lei, conform Art. 6.2 și art. 6.6 din anexă
Capitol II ”Garanții solicitate”.
În același timp, Codul Fiscal prevede la art. 487 lit. c) posibilitatea autorităților
deliberative de a acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite, pentru
instituțiile care funcționează sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului,
pentru utilizarea temporară a locurilor publice sau Ministerul Educației și Cercetării
Științifice.
Conform prevederilor legale, Inspectoratul Școlar Județean Dolj este în
subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice și funcționează după Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată în 2017 și Ordinul MECTS nr. 5530 din 5

octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și
funcționare a inspectoratelor școlare și Ordinul MECS nr. 3.400 din 18 martie 2015
privind modificarea și completarea Regulamentului – Cadru de organizare și
funcționare a inspectoratelor școlare.
Având în vedere, pe de o parte, importanța evenimentului propus de
Inspectoratul Școlar Județean Dolj, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită
de a introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul competiții sportive
naționale și pentru dezvoltarea ramurii sportive juvenile la nivelul orașului Craiova și
la nivel național, se impune analizarea posibilității de realizare a acestor evenimente
în condiții de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și, potrivit solicitării
acesteia, aprobarea scutirilor de la plata taxelor instituite pentru utilizarea temporară a
locurilor publice, conform prevederilor Codului Fiscal. Derogarea propusă pentru
analizare constă în punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Stadionului de Atletism din
Craiova, a personalului auxiliar în vederea organizării în parteneriat a evenimentului,
dar și scutirea de la depunerea garanției de bună execuție, derogare/scutire care este
în competența autorităților deliberative, așa cum se menționează în art. 487 lit. c) cu
referire la Art. 486 - Alte taxe locale, alin 1, din Codul Fiscal.
În conformitate art. 129,alin 2, lit. d coroborat cu alin. 9 lit. a) si art. 139 din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, coroborat cu art. 108
și art. 297 din Codul Administrativ, potrivit art. 487 lit. c) din Codul Fiscal, în
conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000, dispozitiile
art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată și
HCL nr. 463/2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului
Craiova următoarele:
1. Asocierea între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la Stadionul de
Atletism din Craiova, în perioada 20 – 22 mai 2022, a Campionatului Școlar de
Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F), conform contract prevăzut în Anexa nr. 1, ce face
parte integrantă din prezentul raport;
2. Scutirea de la plata taxelor prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr.
463/2021, Anexa 5;
3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de
asociere, în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport.
Şef Serviciu,
Marina Andronache
Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea şi legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data:14.04.2022
Semnătura:

Întocmit,
Inspector, Cătălin Praja
Îmi
asum
responsabilitatea
pentru
fundamentarea, realitatea şi legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data: 14.04.2022
Semnătura:

Control Financiar-Preventiv,
Adriana RÎNZESCU

Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Contract de asociere încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj

Anexa 1
CONTRACT DE ASOCIERE
Nr. /................
încheiat între:
MUNICIPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CRAIOVA, cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Târgului nr. 26, cod fiscal
4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, email relatiicupublicul@primariacraiova.ro,
reprezentat prin doamna Lia-Olguța VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului
Craiova, denumit în continuare PARTENER
și
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ cu sediul în Craiova, str. Ion
MAIORESCU, nr. 6, telefon 0251420961, fax: 0251421824, e-mail isjdolj@isjdolj.ro, legal
reprezentată prin domnul Daniel Alexandru ION, în calitate de Inspector Școlar General,
denumit în continuare ORGANIZATOR
Art. 1 - Obiectul contractului:
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării
Campionatului Național de Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar în
perioada 20 – 22 mai 2022.
Art. 2 - Durata contractului:
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la îndeplinirea
tuturor obligațiilor contractuale.
Art. 3 - Temeiul juridic:
Potrivit art. 129,alin 2, lit. d cu alin. 7, lit. a, d și e, alin. 9, lit. a din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 din Legea nr. 273/2006,
privind finanțele publice locale, actualizată și cu prevederile art. 487 lit. c) cu referire la Art.
486 - Alte taxe locale, alin 1, din Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile Legii Educației
fizice și sportului nr. 69/2000 și HCL nr. 463/2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor
şi taxelor locale, pentru anul 2022.
HCL nr.
Art. 4 - Principiile aplicabile:
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt principiile legalității, egalității,
transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității şi
adaptabilității.
Art. 5 – Obligaţiile părţilor:
5.1. Federația Română de Atletism are următoarele obligații:
1) să semneze protocolul de predare-primire al imobilului Stadionul de Atletism, cu
toate dotările incluse, pus la dispoziție de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei
Craiova. Astfel, în ziua evenimentului, la predarea-primirea spre folosință a bunului, se
întocmește de către Direcția Servicii Publice – Serviciul Administrare și Exploatare Stadion
din cadrul Primăriei Craiova, cu beneficiarul organizator, protocolul de predare-primire (tur)

Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Contract de asociere încheiat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj

sau minută, după caz, în care sunt consemnate zonele, mijloacele fixe, obiectele de inventar
care fac obiectul predării-primirii și pentru care organizatorul deține folosința și este
răspunzător pentru eventualele deteriorări aduse imobilului pe perioada preluării și
desfășurării evenimentului sau utilizării temporare a unui spațiu, suportând cheltuielile
necesare remedierii acestora. În maxim 3 zile de la încheierea evenimentului, se întocmește
un alt protocol (retur)/minută privind predarea bunurilor și starea acestora.
2) să păstreze destinația bunurilor preluate prin protocolul de predare-primire și să le
folosească potrivit specificului lor, să se îngrijească de folosința normală a acestora, potrivit
destinației și specificului lor, în scopul organizării și desfășurării evenimentului și să ia măsuri
în vederea menținerii parametrilor legali de funcționare impuși de domeniul de utilizare;
3) să răspundă pentru eventualele deteriorări aduse imobilului și dotărilor acestuia (atât
în interior, cât și în exterior) pe perioada preluării și desfășurării evenimentului, suportând
cheltuielile necesare remedierii acestora;
4) să asigure și să respecte toate măsurile de siguranță pentru participanți, sportivi și
spectatori, conform legislației în vigoare;
5) organizatorul își asumă întreaga responsabilitate asupra evenimentului în legătură cu
acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la accidente, răni ușoare
sau mortale sau altele provenite sau rezultate prin participarea la eveniment.
6) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată
durata desfăşurării evenimentului
7) să respecte Procedura privind taxele locale pentru utilizarea temporară a
Complexului Sportiv Craiova – Stadion de Atletism situat în B-dul. Ilie Balaci, nr. 8, Craiova
prevăzută la punctul II din Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr. 463/2021, anexată la prezentul contract, exceptând art. art. 6.6 și, respectiv, art. 6.2. –
punctul care se referă la constituirea garanției de bună execuție în contul Primăriei Craiova și
punctul care se referă la dovada existenței unui contract cu o firmă de reparații;
8) să desemneze o persoană de contact pentru coordonarea implementării prezentului
contract de asociere și pentru menținerea legăturii cu responsabilii Stadionului de Atletism din
cadrul Primăriei Municipiul Craiova;
9) să asigure toate cheltuielile necesare pentru organizarea Campionatului Național de
Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar în perioada 20 – 22 mai 2022.
11) să asigure instruirea corpului de arbitri din Municipiul Craiova, în vederea
desfășurării Campionatului Național de Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului
Școlar în perioada 20 – 22 mai 2022;
12) să asigure secretariatul de concurs pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea
Campionatului Național de Tetratlon din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar în
perioada 20 – 22 mai 2022, ce se va desfășura pe Stadionul de Atletism din Craiova;
13) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune
condiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în conformitate cu conceptul, regulamentele și
programul de ansamblu prezentate în propunerea de parteneriat, având ca singur criteriu
asumat creșterea calității și a impactului public pentru eveniment;
14) să obțină și să achite toate autorizațiile de la instituții responsabile cu drepturile de
autor din domeniu din țară și străinătate, precum UCMR – ADA, CREDIDAM, UPFR,
DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA etc. sau altele asemenea, dacă este cazul;
15) să nu implice financiar Primăria Municipiului Craiova în ceea ce priveşte costurile
evenimentului, altele decât cele de tipul celor prevăzute în prezentul contract și orice
cheltuială pretinsă peste suma alocată prin contract, de către Organizator sau de către orice alt
terț în legătură cu evenimentul, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator;
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19) să menționeze Partenerul în toate comunicările publice pe durata contractului cu
următorul text: “Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Craiova şi Consiliul Local
al Municipiului Craiova“, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în materia
audiovizualului;
20) să suporte toate riscurile şi să achite reparaţiile necesare în cazul realizării unor
pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi terţelor persoane
împreună cu bunurile acestora care au suferit prejudicii create direct sau indirect din
manifestările cuprinse în cadrul evenimentului, anume: Campionatului Național de Tetratlon
din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar în perioada 20 – 22 mai 2022.
21) să obțină toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării celor evenimentului, cu
respectarea legislației în vigoare;
22) să depună toate diligențele pentru soluționarea oricăror probleme apărute în
derularea prezentului contract;
24) să asigure intrarea gratuită a spectatorilor la eveniment, conform reglementărilor
valabile la data desfășurării evenimentului.
25) să asigure asistența medicală de specialitate pentru desfășurarea în condiții de
siguranță a competiției.
5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă:
1) să asigure Inspectoratului Școlar Județean Dolj punerea la dispoziție, cu titlu gratuit,
a Stadionului de Atletism din Craiova, a personalului auxiliar pe perioada desfășurarii
evenimentului, respectiv Campionatul Școlar de Tetratlon, ciclul gimnazial M și F și să
asigure scutirea depunerii garanției de bună execuție, prin scutirea de la plata taxelor
prevăzute în HCL nr. 463/2021, Anexa 5, Punctul I – Nivelul taxelor – și art. 6.2 și art. 6.6. –
Garanții solicitate – de la Punctul II din Anexa 5, conform art. 108 și art. 297 din Codul
Administrativ;
2) să desemneze persoana de contact și colectivul de organizare pentru coordonarea
implementării prezentului contract de parteneriat și repartizării sarcinilor fiecărui membru al
colectivului;
3) să organizeze o întâlnire de lucru cu toți factorii de decizie și instituțiile abilitate și
implicate în organizarea competiției - Poliția Locală Craiova, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Dolj, Poliția Municipiului Craiova, ISU Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova
“Frații Buzești”, servicii medicale competente (salvare / smurd), într-un termen premergător
competiției, stabilit de comun acord cu organizatorul.
4) să asigure toate materialele de concurs conform prevederilor / regulamentelor celor
șase competiției;
5) să faciliteze Organizatorului distribuirea de materiale informative și promoţionale pe
domeniul public (flyere, afişe etc.) prin care să se facă referire la faptul că evenimentul este
susţinut de Primăria Craiova și Consiliul Local al Municipiului Craiova şi să susţină, la
rândul său, mediatizarea evenimentului prin mijloacele care îi stau la dispoziție (de tipul
comunicatelor de presă, informărilor etc.), fără aport financiar suplimentar din partea
partenerului;
6) să comunice Biroului Rutier Craiova, Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj,
Grupării Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova, Poliţiei Locale Craiova, Poliţiei
Municipiului Craiova şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” judeţul Dolj,
manifestările ce vor avea loc în Municipiul Craiova, pe Stadionul de Atletism, în vederea
sprijinirii cu personal de specialitate şi asigurării de asistenţă în perioada desfăşurării
evenimentului, conform reglementărilor în vigoare.
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Art. 6 - Modificarea contractului
1) Orice modificare adusă clauzelor prezentului contract se face prin act adițional, cu acordul
părților.
2) Modificarea contractului nu poate acționa decât pentru viitor. Orice act adițional încheiat
retroactiv este nul.
Art. 7 – Încetarea contractului
1) Prezentul contract de asociere încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.
2) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/ de a cere rezilierea
contractului și de a pretinde daune interese.
Art. 8 – Forţa majoră
Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile fiind
obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore de la data
producerii acestuia.
Art. 9 – Litigii
Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă acest
lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare.
Art. 10 – Dispoziţii finale
1) Orice comunicare între părți trebuie să fie transmisă în scris.
2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul
primirii.
3) Comunicările între părți se vor face la adresele specificate de către părți.
4) În situația în care una dintre părțile contractante își schimbă adresa de corespondență este
obligată să notifice de îndată cealaltă parte.
Prezentul contract conţine un număr de 5 (cinci) 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 al Municipiului Craiova
Primar,
Lia-Olguța VASILESCU

Direcţia Economico - Financiară
Daniela MILITARU
Control Financiar-Preventiv,
Simona Narcisa GHEORGHE
Şef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE
Avizat pentru legalitate,
Mariana-Denisa MUNTEANU

Federația Română de Atletism
Președinte
Anișoara STANCIU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ
Nr.75376/14.04.2022
RAPORT DE AVIZARE
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 74983/14.04.2022
 Raportul Serviciului Imagine nr. 74986/14.04.2022 privind asocierea dintre
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Inspectoratul
Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la Stadionul de Atletism din Craiova,
în perioada 20 mai 2022 - 22 mai 2022, a Campionatului Școlar de Tetratlon,
ciclul gimnazial (M și F)
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit. d, alin. 7 coroborat cu 9 lit. a)
si art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ,
coroborat cu art. 108 și art. 297 din Codul Administrativ, potrivit art. 487 lit. c) din
Codul Fiscal, în conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și sportului nr.
69/2000, dispozitiile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele
publice locale, actualizată și HCL nr. 463/2021
 Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic;
AVIZĂM FAVORABIL
propunerea privind
Asocierea dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului
Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vederea organizării la Stadionul de
Atletism din Craiova, în perioada 20 mai 2022 - 22 mai 2022, a Campionatului Școlar de
Tetratlon, ciclul gimnazial (M și F).

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului

Semnatura:

Intocmit,
Cons.jur.Georgeta Nefiru
Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului
administrativ.

Semnatura

