
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                                           
PROIECT                 

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în 

vederea organizării unor evenimente sportive 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.05.2022; 
    Având în vedere referatul de aprobare nr.94559/2022, raportul nr.94561/2022 al 
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.94758/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă 
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.112/2022 referitoare la aprobarea asocierii 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federația 
Română de Atletism, în vederea organizării unor evenimente sportive; 
          În conformitate cu prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, modificată şi completată, Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr.246/2005, Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr.69/2000, art.487 lit.c din Codul Fiscal; 
           În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.297 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
          Art.1. Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.112/2022 şi va avea următorul conţinut: 
                     “Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Federația Română de Atletism, în vederea organizării, 
pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, a următoarelor evenimente 
sportive: 
a) Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 16-20.06.2022; 
b) Campionatele Internaționale ale României în perioada 04-05.06.2022; 
c) Campionatul Național Copii 1 și 2, în perioada 11-12.06.2022;  
d) Campionatul Național de Seniori, U23, în perioada 24-26.06.2022; 
e)  Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, în data de 25.06.2022  
 conform contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 

Art.2. Se aprobă modificarea art.1 şi art.5 pct.5.2. din contractul de asociere încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Federația Română de Atletism, conform actului adiţional prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 



   
            Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 

prevăzut la art.2.  
  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Direcţia Economico-
Financiară şi Federația Română de Atletism 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. 94559/ 19.05.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
  Prin HCL nr. 112/2022 a fost aprobată încheierea Contractului de asociere între 

Municipiul Craiova și Federația Română de Atletism pentru organizarea pe stadionul de 

Atletism din Craiova a unor evenimente sportive și scutirea de la plata taxelor prevăzute în 
Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 463/2021 referitoare la 

stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022. Evenimentele sportive 
menționate în HCL nr. 112/2022 sunt:  

 
 

1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în perioada 05-
06.06.2022, 

2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în perioada 10-
11-06.2022, 

3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-12.06.2022, 
4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în perioada 

24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în data de 

25.06.2022. 
  
 

 Prezentul referat este întocmit ca urmare a solicitării Federației Române de Atletism, 
nr. 93520/18.05.2022 de susținere financiară și alocare din bugetul local al Municipiului 

Craiova a sumei de 909500 lei pentru organizarea evenimentelor menționate mai sus.  

Fundamentarea necesității alocării sumei de 909500 lei pentru organizarea  
evenimentelor sportive aprobate prin HCL 112/2022 este prezentată în devizul anexat 

prezentului raport.  
 

 Având în vedere, pe de o parte, importanța acestor evenimente propuse de către  
Federația Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită de a 

introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții sportive 

naționale și internaționale, în conformitate cu art. 129 alin. 7 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, art.35, ale 

Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 - privind asociațiile și fundațiile, Legea nr. 246/2005 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

dispozitiile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, 



 
 

actualizată și HCL nr. 463/2021, propunem promovarea, pe ordinea de zi a ședinței ordinare 

a Consiliului Local Municipal Craiova din luna mai 2022, a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2022 prin care a fost aprobat 
Contractul de asociere nr. 65704/01.04.2022 încheiat între Municipiul Craiova, în 
calitate de Partener și Federația Românâ de Atletism, în calitate de Organizator, în 
vederea organizării unor evenimente sportive.  
    

 
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: 19.05.2022 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii 
acestui act oficial 
Data: 19.05.2022 
Semnătura: ______________ 

 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine 
Nr. 94561/ 19.05.2022 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2022 prin 

care a fost aprobat Contractul de asociere nr. 65704/01.04.2022 încheiat între 
Municipiul Craiova și Federația Română de Atletism, 

 în vederea organizării organizării unor evenimente sportive. 
 
 
 

Prin HCL nr. 112/2022 a fost aprobată încheierea Contractului de asociere 
între Municipiul Craiova și Federația Română de Atletism pentru organizarea pe 
stadionul de Atletism din Craiova a unor evenimente sportive și scutirea de la plata 
taxelor prevăzute în Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 463/2021 referitoare la stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, 
pentru anul 2022. Evenimentele sportive menționate în HCL nr. 112/2022 sunt:  

1. Campionatele Internaționale ale României și C.N. U20 Etapa 1, în 
perioada 05-06.06.2022, 

2. Campionatul Național U18 Cadeți și Probe Combinate FINALĂ, în 
perioada 10-11-06.2022, 

3. Campionatul Național Copii 1 și 2 – FINALĂ, în perioada 11-
12.06.2022, 

4. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 17-19.06.2022, 
5. Campionatul Național de Seniori, U23 și Probe Combinate FINALĂ în 

perioada 24-26.06.2022, 
6. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, U 23 și U 20 FINALĂ în 

data de 25.06.2022. 
Prezentul raport este întocmit ca urmare a solicitării Federației Române de 

Atletism, nr. 93520/18.05.2022 de susținere financiară și alocare din bugetul local 
al Municipiului Craiova a sumei de 909500 lei pentru organizarea evenimentelor 
menționate mai sus.  

Fundamentarea necesității alocării sumei de  909500 lei pentru organizarea  
evenimentelor sportive aprobate prin HCL 112/2022 este prezentată în devizul 
anexat prezentului raport.  

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, 
aceste evenimente au impact direct și puternic asupra municipiului Craiova, 
oferind oportunități deosebite de marketing și promovare.  
     Având în vedere, pe de o parte, importanța evenimentelor propuse de 
Federația Română de Atletism, iar pe de altă parte această oportunitate deosebită 
de a introduce Stadionul de Atletism din Craiova în circuitul marilor competiții 
sportive naționale și internaționale, se impune analizarea posibilității de realizare a 
acestor competiții în condiții de parteneriat cu Federația Română de Atletism și, 
potrivit solicitării acesteia, aprobarea alocarii sumei de 909.500 lei, pentru 
decontatrea cheltuielilor din care se vor suporta următoarele tipuri de cheltuieli: 
cazare, masă, indemnizații arbitraj, transport, ambulanță, medalii, diplome, trofee, 
tricouri, servicii de pază și ordine, materiale consumabile și alte cheltuieli care sunt 
necesare organizării și desfășurării evenimentelor. 
        În conformitate cu art. 129 alin. 7 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, art.35, 
ale Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 - privind asociațiile și fundațiile, Legea nr. 
246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 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. Modificarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, nr. 112/2022 care va avea următorul conținut: 

”Art. 1. Asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Federația Română de Atletism, în vederea 
organizării, pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova, a următoarelor 
evenimente sportive: 

a. Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 16-20.06.2022, 
b. Campionatele Internaționale ale României în perioada 04-05.06.2022,  
c. Campionatul Național Copii 1 și 2, în perioada 11-12.06.2022,  
d. Campionatul Național de Seniori, U23, în perioada 24-26.06.2022,  
e. Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, în data de 25.06.2022 

conform contractul de asociere, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.” 
 



2. Modificarea contractului de asociere încheiat între municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Federația Română de 
Atletism, conform actului adițional prevăzut în Anexa nr. 1 care face 
parte întegrantă din prezentul raport. 
 

3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul 
adițional 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: 19.05.2022 
Semnătura: 

Întocmit, 
Eugen BARBU 

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 19.05.2022 
Semnătura: 

 
 
 

Control Financiar-Preventiv, 
Adriana RÎNZESCU 



 

                                                                                                                                              Anexa nr. 1 
 
 
 
 

Act Adiţional nr ..... /2022 
la Contractul de asociere nr. 65704/01.04.2022 

 
 
 
 Încheiat între: 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA cu 

sediul în Craiova, str. Târgului, nr. 26, Jud. Dolj, CUI 4417214, reprezentat prin Lia-Olguța 
VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în  continuare 
Partener 
și 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM, cu sediul în București, str. Dr. Primo Nebiolo, nr. 
2, sector 1, telefon 0213192445, fax: 0213192445, e-mail office@fra.ro, legal reprezentată prin 
doamna Anișoara STANCIU, în calitate de Președinte, denumit în continuare 
ORGANIZATOR 
 
În baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 112/2022 și ......../2022, a art. 6 
din Contractul de asociere nr. 65704/01.04.2022, s-a încheiat prezentul act adiţional. 
 
Art.1 
  Art. 1 – Obiectul Contractului se modifică și va avea următorul cuprins:  
Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părţilor în vederea organizării a cinci 
evenimente sportive pe Stadionul de Atletism din municipiul Craiova și anume:  
 

 Campionatul Balcanic de Seniori, în perioada 16-20.06.2022, 
 Campionatele Internaționale ale României în perioada 04-05.06.2022,  
 Campionatul Național Copii 1 și 2, în perioada 11-12.06.2022,  
 Campionatul Național de Seniori, U23, în perioada 24-26.06.2022,  
 Campionatul Național 20 km, Marș Seniori, în data de 25.06.2022. 

 
Art. 2  
  La Art.5.2  din Contractul de asociere nr. 65704/01.04.2022 se introduce puctul 1.1 care va 
avea următorul cuprins:  
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă:  
să aprobe alocarea sumei de 909.500 lei, pentru decontatrea cheltuielilor privind organizarea de 
către Federația Română de Atletism a evenimentelor sportive menționate la Art. 1 și să o achite 
numai după prezentarea documentelor justificative privind cheltuielile efectuate și a facturii 
prezentate de către Federația Română de Atletism privind suma alocată din care se vor suporta 
următoarele tipuri de cheltuieli: cazare, masă, indemnizații arbitraj, transport, ambulanță, medalii, 
diplome, trofee, tricouri, servicii de pază și ordine, materiale consumabile și alte cheltuieli care 
sunt necesare organizării și desfășurării evenimentelor. 
 



 

Art. 3. 
Celelalte articole ale Contractului de asociere nr. 65704/01.04.2022 rămân neschimbate. 

Art. 4. 
  Prezentul act adiţional devine parte integrantă a Contractului de asociere 
nr.65704/01.04.2022 şi a fost încheiat azi _____________ în două exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă. 
            
 
 

Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova     

                           Primar,                   
               Lia-Olguța VASILESCU 
 

             Federația Română de Atletism          
                          
                            Președinte 
                      Anișoara STANCIU 

 
         Direcţia Economico - Financiară                              
                   Daniela MILITARU     

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



Nlunicipiul Craiova
Primiria MuniciPiului Craiova

Direc{ia Juridicn, Asisten{I de specialitate qi contencios Administrativ

N r. 94758/ 19 .05.2022

RAPORT DE AVIZARE

Avdnd in vedere:
-i{eferatul de aProbare nr' 94559 ,

-llaporlul de specialitate ru'. 9456ll 19.05.2022 privind aprobarea modificarii

HotarArii consiliului Local ru-. 11212022 prin care a fost aprobat contractul de asociere nr'

(t51O4lOl.O4.20ZZ incheiat intre Municipiul Craiova ;i Federalia ltomin[ de Atletism, in

vetlerea orgamzdrii organizlrii unor evenirnente ryortive
.."ir.o,rfo,Litut. cu afi. 129 ahn.7 \it. f coroborat cu alin. 9 lit. a) si ar1. 139 din

ordonanla de urgenld nr. 5712019 - privind Codul Administrativ, coroborat cu ar1. 108 qi ar1'

2g1 din codul Administrativ, potrivit art. 487 lit. c) clin codul Fiscai, in conformitate cu

prevederile Legii Educaliei fizice qi sportuluirv.6912000, art.35, ale Ordonanfei de Guvern

r11. 2612000 - privincl asocialiile 9i fundaliile, Legea n-r. 24612005 pentru aprobarea

orclonanlei Guvernului ru-. 2612000 cu privire la asocialii gi fundalii, dispozitiile ar1' 14 alin.

4 clin Legea nr.2i312006 - privind finanlele publice locale, actuahzatd qi HCL nr. 46312021

-Gg.u nr. 51412003 privind organ rui"a si exercitarea profesiei de consilier juridic

AVIZAM FAVORABIL

propunerea Privind:

1. Moclificar.ea Ar1. 1 al HotarArii Consiliului Local al Municipiului Craiova, ru'.

11212022 care va avea utmdtorul confinut:
,,Aft. i, Asocierea intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova qi

Fecleralia RornAnd de Atletism, in vedere a organrzdrit, pe Stadionul de Atletism din

municipiul Craiova, a urtndtoarelor evenimente sporlive:

a. Canrpionatul Balcanic de Seniori, in perioada 16-20.06.2022,

b, Campionatele Internalionale ale Romdniei in perioada 04-05.06.2022,

c. campionarul Nalional copii I qt2,in perioada 11-12.06.2022,

d, Campionatul Nafional de Seni ort,l)23, in perioada24-26.06.2022,

e. Campionatul Nalional 20 ktn, Marq Seniori, in data de25.06.2022

confbrin contractul de asociere, prev[zut in anexa care face parte integrantd din prezenta

hotdrire."

z. Modificarea contractului de asociere incheiat intre Municipiul Craiova, prin Consiliul

Local al Municipiului Craiova qi Federafia Romdnd de Atletisrn, confonn actului

adilional prevdzut in Anexa nr. I care face parte integrantd din prezentul rapofi.



3. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să  semneze Actul adiţional in forma 
prevăzută  la Anexa nr. 1 la prezentul raport. 

,. 

	

Director Exi 	v, 	 Intocmit, 

	

Ovidiu Misl 	u 	 Cons.jur.Georgeta Nefiru 

	

imi asum responsabilitat 	lnd realitatea 	 Imi asum responsabilitatea privind legalitatea actului 

	

si legalitatea in solidar.,e1 	mitorul inscrisului 	 administrativ. 

	

Semnatui 	 S9.11q4uw 



N4trn icipi Lrl C'raiova - Primirizr lv{unicipiul ui Craiova
Scn,iciul Inragine

('otitt'act tlc ariocicrcr inchciat cr"r Ircdcratia I{onrirri r1i: ,.\tlctisnt

C]ON'TRAC]' D II ASOC I F],II E

Nr, 6s704 /.s..1..i.i:1...^ . ,1 1-

inchciat iritrc:

I\{UNICTPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILII"JL I",OCAL AL ivlUNICIPITJI,I"JI
CItAIOVA, cu secliul in .iudclul Dol.i. Mr-rnicipirrl Craiova. str. 'l'argului nr. 26, cod llscal
4111214. te1.0251 415907, lax.02511411561. crnail rclatiicLrputrlicul(fprinrariacraiovilro.
reprezcntilt prin cloanrna Lia-Olgufa VASILISCU, in calitatc, clc Prirnar al Municipiului
Craiova, denumil" in contiriuzrrc PAR'IENER
qi

FEDETTATIA ITOMANA Dtl AI'LEI"ISM, cu sediul in llucuresti. str. I)r. Ilrinro Nchiolo,
nr. ?. scctor l" tclclbn 02l3lc)1445, Iirx: 0213i924,15. c-rnail otlrcelnjfia.ro. lcgal reprczcntatii

;lrin doamrra Aniqoara SIANCIII. in calitate clc Pre;edinlc" clentrrrrit in conlitittarc
OITCANIZATOR

,,\r"t. I - Obiectul conlractului:
Ohiec:tul prezentr-rlui contract il constituic asocierea piir[ilor ?n vede:rea organizi:u'ii a qase

u,cniu.rcrrtc sporlivc pc Staclionrrl de Atletisnr din municipir-rl Craiova si anunre : Carnpiouatclc
Irrtcrrrationalc alc I{ornllrrici fi C,N. tJ20 }:.tapa i. in pcrioada 05-[)6.06.2022. Canrpiottatul
Naliorral tllS Cacleti si l)rob.', Combinatc flNnl.A. irr perioacla I0-ll .l)(t.21)22, Carnpionalr.rl

Na{icrrial Copii I qi 2 - flNALA, in pcrioacla ll-12.06.2022. Clampionatul lJalcanic clc

Se rricrli, in pcrioacla 17 -19 .06.2A22, Carnpionatul Na{ional clc Se niori. U23 qi l)robc
Cornbirrate FINALA irr pcrioatla 24-26.06.2022, ('anrpionatul Nafional20 km. Marq Seniori.
LJ 23 si tJ 20 trlNALA in clata dc 25.A6.2022.

Art.2 - Durata contractului:
I)rezentul colttract irrtrii in vigoarc la data senrnlrii lui r;i cste valabil plinir la ?ndcplinirea
tuturor obl i gafiilor contractuale.

Art" 3 -'I"erneiul .juridic:

Potrivit art. 108 coxrborat cu ar[ 2L)7, arl. 129 ttlin. T coroborat cu alin.9 lit. tr) si art. 139 din
Orclorranta dc urgen{irnr. 51/2019 - privind Coclul Aclministlaliv. pritrivil art. 481 lit. c) clin
L'cilul I:isr-:al, in cor-rliinrritatc cr-t prcrr,'cdcrilc l.egii l,'irlLrctr{iei lizicc si sportului nr. 69/200(i.
irrt. J5 clin Ordorranta clc (iuvern nr.2612000 - privind asoc;ia[iilc si firnclatiile aprobata prin
l,cgea nr.24612005. disp<.rzitiile art. l4 alin, 4 din Lcgea nr.2131200(r - privind finan{ele
prrblicc localc. actualizatl si HC]1. nr.4{>312021 privind sta[:ilirca qi aprobarea impozilclor;;i
taxclor locale, pentru anril 2022.

HCL nr. 11212022.

Art. 4 - I'}rincipiile aplieabilc:
Prirrcipiile carc stau la baza prczentului contract sunt pr:incipiilc lcgalitnlii, egalinlii.
transparerl{ei, pxrpor'{iorralitirgii. sntislaccrea intercsului lrLrblic, irnparfialitii{ii, continuiti[ii qi

adaptabililalii.
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contract dc asr-rcicrc inchr:iat cu lrcclcratil llonrana clc r\tlr'tisrn

Art. 5 * Obligafiile prir{ilor:

5.I. I"edu'atia Rorninri dcAtletisnr ulc urrnf,toarele obliga{ii:
l) sli scnrrtezc protocolul de plcdarc-prinrirc al inrohilLrltri Stadionul de Atletisn. cu

loaLc dotirilc inclusc. 1;Lts Ia tlispozitie clc Dilectia Scrvicii ])Lrblicc rlin cacllrl Prirnirrici
Clraitlvit. Astl'el. in ziLra ct,cttirttcntului. la prcclarca-prinrircit spre lolosintir a bunulrri. sc
ilttoctrcstc dc citrc l)ircc{ia Sen,icii PLrtrlicc - Serviciul z\drninistrare si Irxploatarc Stadiun
clin caclrtrl Printririci Clraio"'a. cr-r bencllciarul organizatrtr- protocoluI clc prcclarc-prinrirc 1tLrr.)
sau tt'iinLtti. clr-rpii cetz. in carc sunI oonsenltate z<tnclo" rniiloacclc llxe. obiectelc cle invcntar'
cilre lac t>bieertitl ltrcciirrii-prirnirii 5i pentnr oarc orgarrizalorul dctinc fillosinlit qi cstc
t'itspunziittlt'petttru cventuulelc clcrterioriu'i arluse irnobilului pe perioada lrrclurlrii 5i
clcslir5uririi cvcttittrctttului sau utilizirii tcrrrporare a Lrrrr-ri spatiu. sr.lportend cheltuir:lilc
l)ect:sarc rcnrcdicrii acestora. in ntaxirn 3 zile cic la inchcicrca evenirucutului. sr. intocnrcstc
tun itlt prOt0col (retur)inrirtLrtir privirrcl prcdurca [lunr-rril0r si sLarca accstora.

2) sit ptistrczc clcstittatia lrunurilor lrreluate prin llrotoc<llul cle plcdarc-prinrirc si sir lc:

lolr:seascti pol"rivit specilicultri 1oL. sir se ingriicascir de fillosin{a nonnalh ri ilccstora. potrilit
dcstinafici si speciliculr-ri lor'" in scopul olganizlirii si deslhsur[rii cclor sase eveninrente si sir
ia tniisttri ?n veclerea rlentincrii paruunetlikrr lcgali dc lirncfionarc irnptrsi de <lonrenirrl dc
uti l i zlre:

3) si-r rtisltttnclit ltctttru cvettlualclc rJctcriorfrri adusc irnobilultri si chrtiirikrr accstuia (atit
in itrterior'^ c0t si in exlerior') pr-: pcrioacla prcluirrii si dc,sfh$urtirii cvcninrentulr"ri. suporlanrl
c:hcltuicli lc rrcccsaro rcmeclicrii accstora;

4) sir asigLrrc qi sii respcotc toate tnrisurile clc siguranti pentrLr palticipanli. sportivi si
spcctatori" conlirrnt lcgislalici in vigoare:

5) organizalorul isi itsuttiit irttrcaga responsuhilitatc asupra eveninrcutLrlui in lcgritura cu
acliunilc. trtxole, chcltuiclilc. rn,enclicirrilc li rcclarnatiilo rel'eritoarc ia acciclctrtc. rdni usoarc
sau tnortitle sau altclc provcnitc sau rczultatc prin participarea la crvcnirrrenl.

6) sir asigurc nii.flortcclc ttccesare irt vcclereu apirrirrii inrltotriva inccncliilor pc toatlr
tluratit derslI;;urili i crrcn i mcnt ului

1) sd respccte Pritccclura privincl taxele locale pontrLl ut ilizarcu tenrporarii il
Cotttplcxului Sportiv Craiova - Stadion clc r\tletisnr situat ilr l]-drrl. Ilic llalaci, rrr, 8. Craiovir
prcrritztttit Ia pLrrrctul ll clin Ancxa nr. 5 la IlotiirArea ConsiliulLti Local al Municipiulr.ri Ct'aiova
rrr.463/202[. anexal[ la prczcntul cotttracl. cxccptand art. art.6.6 si- respectiv. urt. 6.2. --

pttnctttl carc sie relbrir la constituirca garantiei dc truni cxecutie in corrtul l)rimirici Craiova si
pLtnctul cal'c sr: r'o{(irl la tlovitclacxistcntci rrr.rr.ri contract cr.l o l-rrrrrii cle repitnrtii:

8) sa desclllnczo o persoani clc contuct l)crltru coorcionarea irnplcnrcntirii prezentulrri
contract cle asocierc ;i pcntrLt tttentittcrea lcgirturii cLr respoltsaliilii SttrclionulLri clc Atletisrrr dili
cacjnrI llrirnirici MunicipiuI (lraiova;

9) s[ asigurc toato chclttrielile rlcccsare pentrur organizarea (.ianrpionaielor
lrttcrrta{iort;rle alo Romlinici ;i tl.N. tJ20 }:tlrpa l" in ltei'ioacla 05-06.06.?022. ClampionaLtrl
National I.ll8 Caelcli ;i Probe Corutrinatc IrlNnl.A, irr pcrioacla l0-11.06.2022. Carn;:iorratul
Nafitrrrirl Copii I ;i 2 ITINALA. irr perioarla ll-12.06.2022" Carnpionarul Ilalcarric rlc
Scrriori. irr pcrioada l1-19.06.2022" Canrl"rior-ratul National clc Senitlri, ll23 ii l)1ltrc
Coriibirrate ITINALA in pcrioatla 24-26.(){t.2022. Campiclnatul Na{ional 20 knr. MarS Scniori.
tl23 si tJ 20 FINAt,A in clata cle 25.06.2022. conlbrtrr rcgLrlar"nentclor a{ercntc eiccstor liisc
cornpctitii:

l0) sa asigurc croltoltlelra.iLrl clcctronic cu toatir aparuturar irlptrsl de reguliirrcntrrl
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Clontract rlc asocrcrc inclrciat cu i;cdel'atiu Itonrirra de Arlctisni
(rorn pet i !i i I 0r. in vcdcroa onro logari i pcrtbnn fl n1elor rcal iza t0:

1l) sI asigure ittstrLtitea corpului ilc arbitri clirr Municipiul Craiovii. in ve6ereir
tlcslitsuritrii cclor sase cot"ltpt'litii. ir"r ccle mai trunc conclilii. contblru rcgularlenlelor inrcl-1c si
inl.crna{ionalc;

12) sii asigttrc secrctariattrl clc concr:rs pentru prcglitir:ca. organizarca si clcsllsrrrlrcir
ccltlr sasc conlpetilii tttettlionatrr. cs so vor deslh;Ltrrl pe Staclionrrl de Allctisrn clin Craioya:

l3) sii sc asigttt'e cti organiziirca oclor sase evcrrinrente se \/a clesll;ura i1 cele rnai [runc
conclilii. ctl t'cspectarca legisla{ici in viguare. in conlbnrritat-c cLt coltcoptLrl, rcgulllrentclc si
pr0uratlLtl <le ansarrthlu prezctrtatc irr propuncrca dc partcneriat. ar,6pcl oa silsur critcrig
astllllat creslerea calitiilii si a irnlracttrlui public pcntnr ce le sase cvenirncrlte :

l4) s[ obtinir;i sir achite toate aul.r:riza{iile de la institulii rcsponsahilc cu clreptyrile dc
ittttot' ditt donteniu din tarir si striinritate. precurrl IjCMI{ - nDA, Ct{l"iDll)AM. IJplrR.
l)ACllN-SAI{A. t.lf'l:AIt-Att,G()Actc. sau altele asenlcnca. claci este cazul:

l5) sri nLr irnplicc filranciar Prirnirria Municiltiului Clraiovn in ccca cc prive;;1e costLrrilc
cvcttitttcntttltri, altele decat cclc de tiprrl cekrr prcviiz.ute in prezenlul contract ii 9r.icc
cheltLriala pretinsi pcstc sulllil alociltii pritr contract. de citre Organizalo; sau rlcr ciitrc oricc alt
tert in leg[trrrii cu cele sasc c:trr:tlintente. vit l'i suportat[ in rnod exclrrsiv clc citrc Organizatrir':

16) sa asigttre prol"t.lovilreit cclor sasc eveninrentc;i a Partoncrului prin ccrnccperea.
prodtrctiiiirealizarea ;i dilirzareil dc spotttri auclio-video. contunicate. aclvcrt6riale. rep6rtlje
ctc. cle prolltovilr'c. itli;c, llt'crc:. bannere. spidere ctc., prin pror)'lo\rare pe re{elc clc sgciulizurc.
inclr"rsir' llrin nrttlltttnili vcrbtrlc adresate clc cilrc Orgarrizator l)artcuclrlui i1 caclrLrl
nranilbsttilikrr din caclruI cclor 5ase et,enitncntc.

l7) sti prontovezc la nivcl na{ioltal irnaginea" logoul ;i sigla Plirrrirrici Municipiului
Craiova in tnass*ntcclia (presii print. raclio. tr,. orrlinc si social-rrreclia) si pe toatc rnaterialclc
llcccsarc clcslisurlrii acestor competitii (pliarrte. ali;c. barrncrc. f,oi colcurs, r'czultate. sitc-til
lj'l{A etc.)

I8) sii pcrnril"ti Partencrului posibilitatea de pronlovare in spatiile cclor gilsc
cvcllittlctttc. ?n al"ara rnodalititilorttrai sus trcnfionate. prin anrplasarca dc roll-r-rp-gri saLr altc
clisplav-trri. llyere sau ahc matcrialc cie prornovare de accst qcn ale l)artonerului;

l9) sI tnentiottczc Partenct'Lrl itr toate comunicdrilc publice pe clurata contractului cir
urttriitorttl text: "Iarlencri principali ai evcnintentultLi; [>ritniiria Clrttictvo.yl. Oon.tiliul l,oc:crl
al l|unicipiului C)rnirtt,ct"', clt respecta;ca clispoziliil6r lcgalc irt yisoitre ip rnltelii.r
aud iovizrralului:

20) .s[ sLtlrorte toatc risct"rrile ;;i sit ;tcltite repara{iilc t'lcccsare in cazul rcalizirrii unor
paguhc tnateriale bunurilol propriel.al.ea MturicipiLrlr.ri Craic)va. prcclrrrr gi tcr[clclr pcrsolpc
ilnprcttni cu butrtrrilc aocslorit citrc au sLrf'crit prciudicii orcatc dircct sau iniliroct diri
rrrtrrrilbstiirile ctrprinsc in caclrnl cclor qasc cvenintcnte ii iururne:
Cattrpionalele [ntclnationnlc ale RonrAnici ;i C].N. t.120 Iitapa l. in pcrioarja 05-06.A6.2A22^
L'irtrpicrnatul Nalional tilS Cadeti si Probe Clonrbinatc l,'lNALA. in perioacla l0-ll.t)6.2022"
oampionatul National Copii I si 2 - FINn LA. in pcrioacla ll-12,06.2(.)22^
Oanrpionaltrl lJalcanic cle Seniori, in pcricxrdu I 7 -19,A6.2A22.
Clantpittntrtul Natiorral cle Scniori. tJ23 ;i Probc Combinato FINAI-A in pcrioada 2,1

26.06.2022.
Cattrpiottatul Na{ion;rl ?0 km" IVars Scniori, tj 23 fi U 20 FINALA in clata ilc 25 .t)(,.2022,

2l) sri obtina toate iu'izele ii autorizafiile neccsarc clcslisurirr"ii cclor sasc evcninlcntc.
cu r"espcctarca legislatiei irr I'igoare;

22) s6 depttttii toatc diligcnfole pctrtru soluti<inalca oricirror proIlernc apf,rLrte irr
derularea prezcntului contract:
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(lolltracl de ust'rcir:r^c incheilt cu lrcclcraria I{onrf,nii clc Atlctisrtr
23) sti rcspcctc toittt'ntLisrrrile li rcgilcnrcntarilc prm,azutc flcr lcgislatia nltignalu si

localli llrivilicl prei'enirca si cornbatcrca irrrbolnivililor cu SARS-CoV-2. v,labilc la cltrlir
clesilqurari i celor sasc cvcninlentc.

2'l) sii asigtrrc inlrarca gratuitl a spcctatorilor la cole sasc evcliurcnte. confbrrrr
rcele tlle ntirilor valabilc la clata clcsllqurirrii cclor sase *,cninrente.

25) sri asigtrrc asistetrta rneclicalii cic specialitatc ltentrLr clesliistrr"arca in copilitii ilc
sigLrranlir ir cclor fasc cornpetilii.

5.2. Mrrnicipiul Crtitlvtt, prin Consiliul Locnl al Municipiului Craiovn, sc o5ligi:
l) sii asigr-rrc Icdcratici lLornAnc de Atletisrn puncrca la clispozitic. c1 titl*u gratuit a

Sl'acliortulLri clc Atlctisrn din Craiova. a pcrsonalului auxiliar pe pcrioacia dcsfXsr-rrarii r,clur
sitsc cvetlitttcrntc:- resltcctiv Carnpionatclc Interna{ionalc alc }lornlilici gi (1.N. 1.120 l:tapa l" irr
pcrioadit 0-5-0(r.06.2022. Carnpit-rnatul National Ultt Claderi si Prohe Llonrhinstc lrlNALz\. ?rr
pcrioiitla I0-11.06.2022. Curlpicinatul National Copii I ;i 2 * l;lNn l.A. i6 perioacla ll-
12.06.2022. Oanrpionattll llalcanic de Scniori. irr perioacla l1-lt),06.2Q22, Carnpi.naLul
National clc Scrririri. L)23 li l)rohc Clorubinatc FINnl,A in pcrioarla 24-26,{)6.2022^
(.latttpionittrrl National 20 krn. Mar; Scniori, [.] 23;i Il 20 I-lNAI.A ?n clata clc 25.06.2022 sisi asigtrrc scutirea tlcptrncrii garantiei cle br-rnit cxecu{ic, prip scLrtireit clc la plata ta.relor
;rrevlztttc in l-ltll- nr.46312021. Ancxa 5. Punc:tul I NivelLrl taxelor' .-;i 1rt. 6.2 si art.6.(r. *
(iararr[ii solicitate -- dc'lit Pttnctul II ilin Anexa 5, confirrrn ;rrL. lOti si iL.L.TgJ clin CodLrl
Aclnrinistrat.ir,:

2) sir dcsenlnczs llcrs()illlil tlc colttact qi colcctivLrl cle urganizarc pcnLlt c96rc1;narca
irttplerncrltiirii prezentului contract clc ptrrtcneriat si reparliziirii sarcinilor {lcciirui 6-rcrnbr.u itl
cole ctivulu i:

3) sii orgariz.et.c o intAlnirc clc lucru cLr toti lactorii cle clccizie si ipstitLr[iilc abilitato si
intPlicatc in clrganizarea cclor sase conlltctilii - l'}olilia [.ocali Craioy6" Inspec1orattrl de
.lanclarnii Jttcle{eart Dolf" Polilia MurricipiLrlui Craiova. IS{/ Doli. Cruparea cle.lancla,,i
Mobili Clraiova "l:ratii lltrzesti^'. sclvicii nrcclicalc conrpctentc (salvare / srlurcl). intr-un
tcrtnun llre tncrgittor liccarei cornpctitii" stabilit clc corrrun acord cu organizat<tru[.

'l) sa asigLtrc toate tnatcrialclc cle cotrcurs conlil'nr preveclcriler / rcgr-rlapicptelor cclgr
lasc contpetilii:

5) sit ltrcilitczc Orsartiz,atot'ului distribuirca rlc rrratel'ialc inforrrratii,c si pr<lrno{ionale 1;c
dortrcttiul 1lr-rblic (l1yclc, a{ir;e etc.) pritt care sii sc lircri relbrirc la laprgl eir cr.,clirrreplul estc
srrs{ittLrt clle l'rinrciria (.'ruirn,o 5i Consiliul I..occrl al A4uniciltitrlui Croipt:cr q;i s[ sus{init. la
r'.lrrdul s[tt. rnccliittizarca cvenimentului prin miiloaccle carc ii stau la clispozilie (cic tipLrl
cotlrtltticatelcir dc prc:;i, inlbrmarilor ctc.). t?rlir apoll {inanciur sLrplirlJpt;rr 6in p,,1ca
lrartcucnrluil

(r) sti cotuttttic:c llir"oulrri Rul.iur C'raiova, Inspectoratului rle.landarrni .ttrcletcali I)61.j"
Gnrpirrii Mobile ile .lantlamri ,.lrra1ii IlLrzegti" Craiova, Polifiei I.ocale Crai<lva, lroliliei
Mtrnicipirrltri Craiovtr gi Inspcctoralului penlru Situalii dc t.lrgep{ii ..Oltcpil",iuclc{ul I)ol.f,
nianil'ostArile cc vor avea loc in MunicipiLrl Clraiova. pcr Stadionr-rl rie Atletisur. in r,ocler.cir
spriiinirii cLl pel'sotlill c'lc spccialitltc ai asiguriirii dc asisten{5 in pc:riolcla dcslh;;r-rriir-ii ccl.r.
Strse cvenintsutc" corr Ior"rl reglernentitriIor in vigoare.

Art. 6 - I\'lodilicarea contractului
l) Oricc r1lodillcarc aciusa clar-tzelor prczenttrlui contract se l'ucc prin 1ct acliti6lll, cu lcsllul
piirlilor'.
2) Moclillcttt'ea colrl.ritctr-tlui tttt poatc acliona dcciit lletlrnr viitor. Orice act a6iti.1pal inchci,t
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Contract de asociere incheiat eu Federatia Română  de Atletism 
retroactiv este nul. 

Art. 7 ineetarea contractudui 
1) Prezentul contract de asociere 1ncetează  după  indeplinirea tuturor 	 contractuale. 
2) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi. în mod 
culpabil, dă  dreptul părtii lezate de a considera contractul reziliat de drept! de a eere rezilierea 
contractului si de a pretinde daune int-erese. 

Art. 8 Forta majoră  
Forţa majoră  exonereză  dc răspundere partea care o invocă  si o dovedeste, părţile fiind 
obligAte să-si notifice reeiproc evenimentul considerat tbrţă  majoră, in 48 de ore de la data 
producerii acestuia. 

Art. 9 — Litigii 

Orice litigiu deeurgând din prezen(ul contract se va solutiona pe cale amiabilă  i. dacă  acest 
lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislatiei românesti în vigoare. 

Art. 10 — Dispozitii finae 
1) Orice comunieare intre părli trebuie să  tie transmisă  în scris. 
2) Orice document scris trebttie inregistrat atat în momentul transmiterii, cât si 1n momentul 
primirii. 
3) Comunicările intre părti se vor face la adresele specificate de către părti. 
4) in situatia în care una dintre părtile contractante îi schimbă  adresa de corespondentă  estc 
obligată  să  notilice de indată  cealaltă  parte. 
Prezentul contract eonţine un număr de 5 (einci) pagini si s-a inchciat intr-un număr de 2 
(două) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi . . . .... .... data semnării lui. 

Municipiul Craiova, prin Consţi ţ ul 
Local al MunicipittiGfutova 

Prima,  
Lia-Olguţa 4S-1:1‘4 

Directia Economico - -firnt 
Daniela MIL1TARU 

Control Financiar-Preventiv, 
Simona Narcisa GHEORGI-1 

Sef Servieiul 
Niarina ANDROANS 

k,-"- 

Aviz<nt,p, tti 
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