
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                          
PROIEC
T                 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea realizării 
proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, 

în perioada iulie-august 2022, 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.05.2022; 
     Având în vedere referatul de aprobare nr.92498/2022, raportul nr.92499/2022 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.93752/2022 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și 
Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului „Summer Sport”, 
ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada iulie-august 2022; 
          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, Hotărârii Guvernului nr.198/2022 privind organizarea şi 
funcţionarea direcţiilor judeţene de sport, respectiv a Direcţiei pentru Sport a 
Municipiului Bucureşti; 
           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 între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Direcţia Judeţeană de Sport Dolj, în vederea 
realizării proiectului „Summer Sport”, ediţia a IX-a, la Craiova, în perioada 
iulie-august 2022, conform contractului de asociere prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
asociere prevăzut la art.1.  

    Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Direcţia Judeţeană de 
Sport 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. 92498 /17.05.2022 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

Prezentul raport este întocmit ca urmare a solicitării Direcției Județene de Sport 
Dolj pentru susținerea financiară în vederea organizării, în perioada iulie-august 

2022, la baza de agrement WATER PARK, a unor cursuri de natație, care să fie 
oferite în mod gratuit tinerilor craioveni. Pe lângă aceste cursuri de natație, Direcția 
Județeană de Sport Dolj are în vedere inițierea tinerilor și în alte ramuri sportive, care 
să se desfășoare în aceeași locație – tenis, tenis de masă, fotbal, baschet, volei, karate 
etc., având în vedere că Water Park deține o bază impresionantă de facilități adecvate 
practicării sportului. 

Proiectul SUMMER SPORT nu este la prima ediție, ci el a demarat în urmă cu 

opt ani, înregistrând încă de la început un succes deosebit în rândul publicului 
craiovean și reușind să adune laolaltă instituțiile locale, pentru a le oferi tinerilor 
variante atractive de petrecere a timpului liber. Astfel, la ultima ediție au participat 
248 copii și tineri cu vârste între 5 și 14 ani. Pe parcursul celor opt ediții, au 
beneficiat de aceste cursuri 2883 copii și tineri, iar o parte dintre aceștia sunt astăzi 
sportivi de performanță la cluburile din Craiova. Marile performanțe se obțin cu 

sacrificii mari, talentul nativ este dublat de ambiție și multă muncă.  
Direcția Județeană de Sport, prin proiectul propus a se desfășura la Complexul 

Acvatic Water Park Craiova dă posibilitatea copiilor talentați și ambițioși, dispuși să 
pună sportul pe primul plan în preferințele lor, să atingă performanțe deosebite în 
diverse ramuri sportive. Copiii și tinerii înscriși la aceste cursuri beneficiază de 
instruire gratuită, sub îndrumarea profesorilor și antrenorilor de la cluburile sportive 
din Craiova.  

Complexul Water Park din Craiova este cel mai mare complex de agrement 
acvatic din Oltenia, oferă numeroase facilități și este întins pe o suprafaţă totală de 
49.300 mp. 

Direcția Județeană de Sport Dolj este subordonată Ministerului Sportului și 
este una dintre cele mai active instituții din municipiul Craiova 
 Evenimentul propus aprobării nu a fost prevăzut în Nota de fundamentare nr 

1607/04.01.2022 privind cheltuielile estimative necesare Serviciului Imagine pentru 
desfășurarea activității în anul 2022, aprobată prin HCL 34/2022 dar a fost inclus în 
Nota de Fundamentare nr. 89248/11.05.2022 care completează nota de fundamentare 
inițială. 



 
 

  Având în vedere importanța sportului pentru copii și tineret, în conformitate 

cu prevederile art. 3 alin. 1) și alin. 2) din Legea Educației Fizice și Sportului 
nr.69/2000, art. 129 alin. 7 lit. d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență 
nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 
4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată, propunem 
promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal 
Craiova din luna mai 2022, a proiectului de hotărâre privind asocierea între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local și Direcția Județeană de Sport Dolj, în 
vederea realizării proiectului ”Summer Sport”, ediția a IX-a, la baza de 
agrement Water Park din Craiova, în perioada iulie – august 2022. 
    

 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr. 92499/18.05.2022               

                                                                 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local și 
Direcția Județeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului ”Summer Sport”, 

ediția a IX-a, la Craiova, în perioada iulie – august 2022. 
 

  Prezentul raport este întocmit ca urmare a solicitării nr. 78877/20.04.2022 a 
Direcției Județene de Sport Dolj pentru susținerea financiară și alocarea sumei de 30000 
lei în vederea organizării, în perioada iulie-august 2022, la baza de agrement WATER 
PARK, a unor cursuri de natație, care să fie oferite în mod gratuit tinerilor craioveni. Pe 
lângă aceste cursuri de natație, Direcția Județeană de Sport Dolj are în vedere inițierea 
tinerilor și în alte ramuri sportive, care să se desfășoare în aceeași locație – tenis, tenis de 
masă, fotbal, baschet, volei, karate etc., având în vedere că Water Park deține o bază 
impresionantă de facilități adecvate practicării sportului. 

Scopul acestui proiect este nu doar atragerea tinerilor către sport și mișcare pe 
parcursul vacanței de vară, ci mai ales dezvoltarea și învățarea unor abilități și valori 
esențiale pentru copii, dezvoltarea spiritului de echipă și a disciplinei, prin respectarea 
unui sistem de reguli. Cursurile se vor desfășura pe durata a câte două săptămâni, cinci 
zile pe săptămână.  

Proiectul SUMMER SPORT nu este la prima ediție, ci el a demarat în urmă cu opt 
ani, înregistrând încă de la început un succes deosebit în rândul publicului craiovean și 
reușind să adune laolaltă instituțiile locale, pentru a le oferi tinerilor variante atractive de 
petrecere a timpului liber. Astfel, la ultima ediție au participat 248 copii și tineri cu vârste 
între 5 și 14 ani. Pe parcursul celor opt ediții, au beneficiat de aceste cursuri 2883 copii și 
tineri, iar o parte dintre aceștia sunt astăzi sportivi de performanță la cluburile din 
Craiova. Marile performanțe se obțin cu sacrificii mari, iar talentul nativ este dublat de 
ambiție și multă muncă. Direcția Județeană de Sport, prin proiectul propus a se desfășura 
la Complexul Acvatic Water Park Craiova, dă posibilitatea copiilor talentați și ambițioși, 
dispuși să pună sportul pe primul plan în preferințele lor, să atingă performanțe deosebite 
în diverse ramuri sportive. Copiii și tinerii înscriși la aceste cursuri beneficiază de 
instruire gratuită, sub îndrumarea profesorilor și antrenorilor de la cluburile sportive din 
Craiova. Înscrierea participanților la programul Summer Sport este gratuită și se va face 
prin completarea unui formular online cu trei săptămâni înainte, după principiul ”primul 
înscris primul servit”. Water Park Craiova este cel mai mare complex de agrement 
acvatic din Oltenia, oferă numeroase facilități și este întins pe o suprafaţă totală de 49.300 
mp. Clădirea pentru bazine acoperite și jocuri de apă cuprinde o zonă cu 5 tobogane 



(Magic Hole cu lungimea de 126,81, Black Hole cu lungimea de 115,36 m, Aquatube cu 
lungimea 80,21m şi 2 tobogane Body Slide cu lungimea de 80,61m). În afară de 
toboganele din zona exterioară, mai sunt puse la dispoziția publicului o zonă de joc și 
plajă pentru copii cu elemente de joc montate în bazin, o zonă de joc și o zonă de plajă 
pentru tineri și adulți, o zonă de înot și plajă pentru adulți (bazin olimpic), o zonă pentru 
jocuri și de plajă pe nisip, cuprinzând terenuri de sport, clădire pentru dușuri și grupuri 
sanitare, entertaining room cu terasă pentru organizarea de minispectacole și scenete și o 
zonă cu terenuri pentru fotbal de plajă, tenis cu piciorul pe plajă și volei pe plajă. Prin 
participarea tinerilor la activitățile din cadrul proiectului SUMMER SPORT, va crește 
vizibilitatea Complexului Water Park Craiova și a facilităților sale în rândul comunității 
locale și regionale. Direcția Județeană de Sport Dolj este subordonată Ministerului 
Sportului și este una dintre cele mai active instituții din municipiul Craiova. 

Evenimentul propus aprobării nu a fost prevăzut în Nota de fundamentare nr 
1607/04.01.2022 privind cheltuielile estimative necesare Serviciului Imagine pentru 
desfășurarea activității în anul 2022, aprobată prin HCL 34/2022, dar a fost inclus în Nota 
de Fundamentare nr. 89248/11.05.2022 care completează nota de fundamentare inițială. 
 Având în vedere că proiectul Summer Sport este un eveniment de importanță 
socială, educativă și cultural-sportivă pentru craioveni și nu numai, în conformitate cu 
prevederile art. 129 alin. 7 lit. f) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din 
Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată, cu prevederile HG 
198/10 februarie 2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport,  în 
conformitate cu prevederile Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000, propunem: 
 

1.  Aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local și Direcția 
Județeană de Sport Dolj, în vederea realizării proiectului ”Summer Sport”, ediția a IX-a, 
la Craiova, în perioada iulie – august 2022, conform Contractului prevăzut în Anexa nr. 1 
ce face parte integrantă din prezentul raport; 

2. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 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: 17.05.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Minică PIPERESCU 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 17.05.2022 
Semnătura: 

    
Control Financiar-Preventiv, 

Adriana RÎNZESCU 
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                ANEXA NR. 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 
 
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE SPORT DOLJ, cu sediul în Municipiul Craiova, str. 
Gheorghe Doja nr.2, CIF 27418588, tel/fax 0251-431806, e-mail djs.dolj@sport.gov.ro, legal 
reprezentată prin doamna Alina IONESCU, în calitate de Director Executiv, denumit în 
continuare ORGANIZATOR 
 
Art. 1 - Obiectul contractului: 
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării, în perioada 
iulie-august 2022, la baza de agrement Water Park din Craiova, a proiectului Summer Sport 
care presupune desfășurarea unor cursuri oferite gratuit copiilor, în diferite ramuri sportive: 
natație, fotbal, tenis de masă, tenis de câmp etc. 
 
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. 7 lit. f) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - 
privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 
273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată, cu prevederile HG 198/10 februarie 
2022 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene de sport, în conformitate cu 
prevederile Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000.  
HCL nr. ……….. /2022. 
 
Art. 4 - Principiile aplicabile:  
Principiile care stau la baza prezentului contract sunt principiile legalității, egalității, 
transparenței, proporționalității, satisfacerea interesului public, imparțialității, continuității şi 
adaptabilității.  
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Art. 5 – Obligaţiile părţilor:     
 
5.1.  Direcția Județeană de Sport Dolj are următoarele obligații: 
 1) să răspundă pentru eventualele deteriorări aduse imobilelor și dotărilor acestora (atât 
în interior, cât și în exterior) pe perioada preluării și desfășurării evenimentelor, suportând 
cheltuielile necesare remedierii acestora; 
 2) să asigure și să respecte toate măsurile de siguranță pentru participanți, sportivi și 
spectatori, conform legislației în vigoare; 
  3) 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. 
  4) să asigure mijloacele necesare în vederea apărării împotriva incendiilor pe toată 
durata desfăşurării evenimentului 
 5) să desemneze o persoană de contact pentru coordonarea implementării prezentului 
contract de asociere și pentru menținerea legăturii cu responsabilii Bazei de agrement Water 
Park din cadrul Primăriei Municipiul Craiova; 
 6) să se asigure că organizarea cursurilor prevăzute în solicitare 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 acestea; 
 7) 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; 
 8) 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 cele șase evenimente, va fi suportată în mod exclusiv de către Organizator; 
 9) 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; 
 10) 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 pe perioada 
desfășurării evenimentelor; 
 11) să obțină toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării cursurilor solicitate și 
menționate în prezentul contract;  
 12) să depună toate diligențele pentru soluționarea oricăror probleme apărute în 
derularea prezentului contract; 
 13) să asigure asistența medicală de specialitate pentru desfășurarea în condiții de 
siguranță a cursurilor din ramurile sportive desfășurate la baza de agrement Water Park. 
 14) să asigure instructorii specializați pentru desfășurarea cursurilor menționate. 
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5.2. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă: 
 

1) Să aloce suma de 30.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea 
proiectului SUMMER SPORT care se va desfășura în perioada iulie-august 2022 la Baza de 
agrement Water Park din Craiova; 

2) Să asigure decontarea evenimentului organizat de către Direcția Județeană de Sport 
Dolj pe baza facturii emise de către Organizator, a procesului verbal de recepție a 
evenimentului și pe baza documentelor justificative privind cheltuielile efectuate. Din suma 
alocată vor fi suportate următoarele tipuri de cheltuieli prezentate în devizul anexat: 

- materiale sportive, mingi de fotbal, veste departajare, copete, obstacole viteză, set 
jaloane modulabile, plută inițiere, palete tenis, mingi de tenis de masă, mingi tenis de câmp, 
rachete tenis, kit stație badminton, set 6 fluturași, mingi de volei; 

- transport;| 
- remunerație profesori/antrenori.  

 3) să asigure Direcției Județene de Sport Dolj punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a 
bazei de agrement Water Park - bazine de înot, terenuri de tenis, vole, badminton - din 
Craiova în următoarele perioade, astfel: 
 
- 04.07-15.07.2022, orele 09-12; 
- 18.07-29.07.2022, orele 09-12; 
- 01.08-12.08.2022, orele 09-12; 
- 15.08-26.08.2022, orele 09-12. 
   
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. 
 
 



Municipiul Craiova - Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 

Contract de asociere încheiat cu Federația Română de Atletism 

4 
 

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 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 al Municipiului Craiova     

                           Primar,                   
               Lia-Olguța VASILESCU 
 

           Direcția Județeană de Sport Dolj          
                          
                      Director Executiv, 
                       Alina IONESCU 

 
         Direcţia Economico - Financiară                              Consilier sport, 
                   Daniela MILITARU                     Origen STAICU 

      
             Control Financiar-Preventiv,                                                          
                  Adriana RÎNZESCU                                
                                                                                     
                  Şef Serviciul Imagine,                               
              Marina ANDRONACHE                    
             
                Avizat pentru legalitate,                              
           Mariana-Denisa MUNTEANU                                   












	1proiect
	2referat de aprobare
	3raport
	4anexa - CONTRACT DE  ASOCIERE
	5RAPORT DE AVIZARE
	6SOLICITARE DIR SPORT DOLJ

