HăOăTă ăRăÂăRăE
cu privire la:
- asociere între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea
organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru
„Stefan Iordache” Caracal 2018, Ediția a VIII-a;
- aprobarea contractului de servicii încheiat în vederea
organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan
Iordache” Caracal 2018, Ediția a VIII-a;
Avândăînăvedere:
- Expunerea de motive nr.4292/19.04.2018 cu privire la proiectul de
hotărâreănr.4293/19.04.2018;
- Raportul comun nr.4294/19.04.2018 ală Direcţieiă Economice,ă Bugetă Finanţeășiăal Serviciului Juridic - Contencios;
- Raportul nr.4514/25.04.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale,
Buget-Finanţe,ă Integrareă Europeană,ă Administrareaă Domeniuluiă Publică şiă
PrivatăalăJudeţului;
- Raportul nr.4477/25.04.2018 al Comisiei pentru administrațieă publică,ă
juridică,ă apărareaă ordiniiă publice,ă respectareaă drepturiloră omuluiă șiă relațiiă cuă
cetățenii;ă
- Raportul nr.4519/25.04.2018 ală Comisieiă pentruă cultură,ă învătământ,ă
activitateăstiintifică,sănătate,ăfamilie,ăprotectieăcopiiăsiăculte;
- Adresa PrimărieiăMunicipiuluiăCaracalănr.ă17940/18.04.2018,ăînregistratăălaă
ConsiliulăJudețeanăOltăsubănr.ă4227/18.04.2018;
- Prevederile art. 35 dinăLegeaănr.ă273/2006ăprivindăfinanţeleăpubliceălocale,ă
cuămodificărileăşiăcompletărileăulterioare;
- Prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr.ă98/2016ăprivindăachiziţiileă
publice ,ăcuămodificărileășiăcompletărileăulterioare;
- Prevederile Hotărârii ConsiliuluiăJudețeanăOltănr.ă23/02.02.2018ăcuăprivireă
la aprobarea bugetului Judetului Olt, pe anul 2018ăsiăestimărileăpeăaniiă20192021,ărectificatăprinăHotărâreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.ă46/29.03.2018;

1

Hot rârea Consiliuluiă Județeană Oltă nr.ă 226/21.12.2017ă cuă privireă laă
aprobareaă„Calendaruluiămanifestărilorăculturaleăînăăanulă2018” cuămodificările
șiăcompletărileăulterioare;
Înătemeiulăprevederilorăart.ă91ăalin.ă(1)ălit.b) șiăe), alin. (3) lit. a), alin.(6)
lit.ăa)ășiăc), art. 97 alin. (1) si art. 98 coroborat cu art.45 alin. (2) lit.a) si f)ășiă
art.115 alin.(1) lit. c) dină Legeaă administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată,ăcuămodificărileășiăcompletărileăulterioare,
ConsiliulăJudeţean Olt adoptăăprezentaăăhăoătă ărăâărăe.
Art. 1. Seă aprobăă asociereaă întreă Judeţulă Olt,ă prină Consiliulă Judeţeană
Olt,ă şiă Municipiulă Caracal,ă prină Consiliulă Locală ală Municipiuluiă Caracal,ă ă înă
vedereaă organizăriiă şiă finanţăriiă evenimentuluiă Festivalulă Națională deă Teatruă
„StefanăIordache”ăCaracal 2018, EdițiaăaăVIII-a.
Art. 2. (1) Seă aprobăă contractulă deă prestari servicii ceă urmeazăă aă seă
incheia întreă Municipiulă Caracal,ă prină primar,ă înă parteneriată cuă Judeţulă Olt,ă
prin Consiliul JudeţeanăOlt,ăînăcalitateădeăachizitor,ășiăAsociațiaă „Mișcareaădeă
RezistențăăMarius Tucă”ăBucureşti,ăînăcalitateădeăprestator,ăavândăconținutulă
prevăzutăînăAnexa care face parte integranta din prezentaăhotărâre.
(2) Seă împuternicește Președinteleă Consiliuluiă Județeană Oltă
pentruăsemnareaăContractuluiădeăserviciiămenționat la alin.(1).
Art. 3. (1) Seă aprobăă cuantumulă contribuţieiă Județului Oltă înă sumăă deă
200 mii leiă înă vedereaă organizării şiă finanţăriiă evenimentuluiă „Festivalul
Naționalăăde Teatru „StefanăIordache”ăCaracal 2018 – Ediția a VIII-a.
(2) Plata se efectuează deă laăcapitolulă 67.02ă „Cultură,ă recreereă
șiăreligie”,ăsubcapitolulă67.02.50ă„Alteăserviciiăînădomeniileăculturii,ărecreeriiășiă
religiei”,ăarticolă59.22ă„Acțiuniăcuăcaracterăștiințificășiăsocială- cultural”.
Art. 4. Prezenta hotărâreă seă comunicăă Direcţiei Economice, Buget Finanţe,ă Serviciuluiă Buget, Impoziteă şiă Taxe din cadrul aparatului de
specialitateă ală Consiliuluiă Judeţeană Olt,ă Consiliuluiă Local al Municipiului
Caracal, AdministraţieiăJudeţene aăFinanţelorăPubliceăOlt, pentru aducerea la
îndeplinire,ă Preşedinteluiă Consiliuluiă Judeţeană Oltă şiă Instituţieiă Prefectuluiă JudeţulăOlt.
PREŞEDINTE
Marius OPRESCU
Contrasemnează
SecretarăalăJudeţuluiăOlt
Marinela-Elena ILIE
Slatina, 26.04.2018
Nr.81
CD/AS/2ex.

Prezentaăhotărâreăaăfostăadoptatăăcuăunănumărădeă32 de voturi „pentru”.
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Anexa la
H.C.J. nr. 81/26.04.2018
CONSILIUL JUDE EANăOLTăă
Nr. ___/____2018

MUNICIPIUL CARACAL
Nr. ___/____2018

ASOCIA IA
MIŞCAREAăDEăREZISTEN
“ MARIUSăTUC ”
Nr. ___/____2018

ăăăăăăăăăăăăăăă

Contract deăprest riăserviciiă
OrganizareaăevenimentuluiăFestivalulăNa ionalădeăTeatruă”StefanăIordache”ăCaracală2018,
EdiţiaăaăVIII-aăînăperioadaă05 - 13 mai
COD CPV: 92312000-1 Servicii artistice

1.Preambul
Înă temeiulă Legiiă nr.ă 98/2016ă privindă achiziţiileă publiceă şiă aă H.G. nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
deă achiziţieă publică/acordului-cadruă dină Legeaă nr.ă 98/2016ă privindă achiziţiileă publice, s-aă încheiată
prezentulă contractă deă prestăriă servicii,ă care fac parte din categoria celor incluse în Anexa 2,
respectiv COD CPV: 92312000-1ă Serviciiă artistice,ă aă căruiă valoareă esteă maiă micăă decâtă cuă ceaă
prevazuta la art.7 alin. (1) litera (c) din lege,
între
AutoritateaăcontractantăăMUNICIPIUL CARACAL, adresa sediului CARACAL,ăPIA AăVICTORIEIăNR.ă
10,ă judeţulă Olt, telefon/fax: 0249/511384; 0249/517.516 , cod fiscal 4395175, Cont Trezorerie
RO82TREZ24A670306203030X, reprezentatăăăăprinăădomnulăRADU DUMITRU LIVIU - PRIMAR,
înăparteneriatăcuăJUDE ULăOLT, prin CONSILIULăJUDE EANăOLT adresa sediului Slatina, B-dul
A.I. Cuza, Nr. 14,Telefon: +40-249-431080, Fax: +40-249-431122, COD FISCAL 4394706, Cont
Trezorerie RO07TREZ24A675000592200X reprezentat prin domnul MARIUS OPRESCU PREŞEDINTE,
înăcalitateăde achizitor
şi
ASOCIA IAă “MIŞCAREAă DEă REZISTEN ă MARIUSă TUC ”,ă ă cuă sediulă înă Bucureşti,ă str.ă
Amirală Horiaă M celariuă nr.ă 26,ă bl.ă 20/7,ă sc.C,ă et.3,ă ap.8,ă sectoră 1,ă actă autorizareă nr.ă
19/15.02.2011, CUI 28282556, telefon 021/331.00.21 cont RO15BRDE4455V51727044450
deschisălaăBRD,ăAgenţiaăCharlesădeăGaulleă- reprezentatăăprinăMARIUSăTUC ă– preşedinte, înă
calitate de prestator,ăpeădeăaltăăparte
2. Definitii
2.1 – In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat
forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
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3. Interpretare
3.1 – In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 – Termenulă “zi”sauă “zile”ă sauă oriceă referireă laă zileă reprezintaă zileă calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Prestatorul se obligăăsăăorganizezeăevenimentulă„FestivalulăNa ionalădeăTeatruă”Stefană
Iordache”ăCaracală2018,ăEdiţiaăaăVIII-aăînăperioadaă05 - 13 mai”, conform programului
festivaluluiăcuprinsăînăăanexaănr.ă1ălaăprezentulăcontractăşiăînăconformitateăcuăobligaţiileăasumate
prin prezentul contract.
4.2. – Achizitorulăseăobligăăsăăplăteascăăpreţulăconvenităînăprezentulăcontractăpentruăserviciileă
prestate.
5. Pretul contractului
5.1 – Pretulătotală convenită pentruă indeplinireaăcontractuluiă deă prestăriăservicii,ă plătibilă prestatorului
de catre achizitor, este de 400.000 lei şiănuăconţineăTVA,ăAsociaţiaă“MişcareaădeăRezistenţăăMariusă
Tucă” nefiindă plătitoareă deă TVA,ă dină careă Consiliulă Judeţeană Oltă sumaă deă 200.000ă lei, Municipiul
Caracal suma de 200.000 lei.
5.2 – Achizitorul acordăăprestatoruluiăunăavansădeă30%ădinăvaloareaătotalăăaăcontractuluiăînăscopulă
îndepliniriiăobiectuluiăcontractului,ăavansăceăvaăfiădedusădinăsumaătotalăădatoratăădeăachizitor.
5.3 - Nu se vor admite plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.
5.4 – Plata integrală a serviciiloră seă vaă efectuaă dupăă emitereaăfacturilor,ă însoțiteă deă documentele
justificative privind modul de formare a ofertei financiare șiăînăconformitateăcuăserviciileăprestate,ăînă
termenădeă30ăzileădeălaăacceptareaălaăplatăăaăfacturilor emise.
5.5– Prestatorul va emite facturi distincte, pentru Municipiul Caracal, respectiv pentru Consiliul
JudeţeanăOlt,ădin care va fi dedus avansul de 30% acordat.
6. Durata contractului
6.1. – Prestatorulă seă obligăă săă executeă şiă săă finalizezeă serviciileă menţionateă laă pct.4,ă conformă
programuluiăfestivaluluiăcuprinsăînăăanexaănr.ă1ăălaăprezentulăcontract.
6.2. – Prestatorulăvaăasiguraăserviciileăceăfacăobiectulăacestuiăcontractăpotrivităanexelorănr.ă1ășiănr.ă2ă
laăprezentulăcontract,ăînăperioada 05 - 13 mai 2018 inclusiv.
7. Documentele contractului:
7.1. – Documentele contractului sunt:
- ofertaăfinanciară,ăanexaănr.ă1;
- programul festivalului, anexa nr. 2.
8. Obligatiile principale ale prestatorului
8.1 – Prestatorulă seă obligăă săă prestezeă serviciileă careă facă obiectulă prezentuluiă contractă înă
perioada/perioadeleăconveniteăşiăînăconformitateăcuăobligaţiileăasumate.
8.2 – Prestatorulăseăobligăăsăădespăgubeascăăachizitorulăîmpotrivaăoricăror:
i) reclamaţiiăşiăacţiuniăînăjustiţie,ăceărezultăădinăîncălcareaăunorădrepturiădeăproprietateăintelectualăă
(brevete,ă nume,ă mărciă înregistrateă etc.),ă legateă deă echipamentele,ă materialele,ă instalaţiileă sauă
utilajeleăfolositeăpentruăsauăînălegăturăăcuăserviciileăprestate.
8.3. – Prestatorulăesteărăspunzătorădeăcalitateaăserviciilorăprestate.
8.4. – Prestatorulă seă obligăă săă asigureă serviciileă deă transport,ă cazareă şiă masăă pentruă întregă
personalulă implicată înă desfăşurareaă festivalului,ă inclusivă personalulă artistic,ă conformă programuluiă
anexă.
8.4. – Dacăă esteă cazul,ăprestatorulă seă obligăăsăăplăteascăă taxeleă privindădrepturileă deă autoră cătreă
UCMR-ADAă (Uniuneaă Compozitoriloră şiă Muzicologiloră dină Româniaă – Asociaţiaă pentruă Dreptulă deă
Autor),ăconformăreglementărilorăcuprinseăînăLegeaănr.ă8/1996ăprecumăşiăînăHGănr. 769/1999.
9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1.ă Achizitorulă seă obligăă săă punăă laă dispoziţieă amplasamentulă pentruă desfăşurareaă activităţiloră
culturale,ă respectivă incintaă Teatruluiă Naţională Caracală şiă săă recepţionezeă serviciileă prestate,ă înă
termenulăconvenităşiălaăstandardeleăşiăperformanţeleăprezentateăînăofertă/propunereaăprestatorului.ă
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9.2 – Achizitorulăseăobligăăsăăplăteascăăprestatoruluiăpreţulăconvenităprinăprezentulăcontractăpentruă
serviciileă prestateă peă bazăă de documentele justificative,ă înă conformitateă cuă ofertaă financiarăă șiă cuă
programul festivalului – anexeleănr.ă1ășiănr.ă2ălaăcontract.
9.3 - Achizitorulă vaă colaboraă cuă prestatorulă peă toatăă durataă contractului,ă înă vedereaă finalizăriiă cuă
succesăaăactivităţilorăprevăzuteăînăcontract.
9.4– Achizitorulăseăobligaăsaăplateascaăpretulăcatreăprestatorăinăperioadaăprevăzutăălaăart.5.4.
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1. - Înăcazulăînăcare,ădinăvinaăsaăexclusivă,ăPrestatorulănuăreuşeşteăsă-şiăexecuteătotalăsauăpartial
obligaţiileă asumateă prină contract,ă atunciă Achizitorulă areă dreptulă deă aă deduceă preţulă contractuluiă
proporţionalăcuăserviciileăefectuateăsiădeăaăsolicitaădauneăinterese.
10.2. - Înă cazulă înă careă Achizitorulă nuă onoreazăă facturileă înă termenă deă 14ă deă zile de la expirarea
perioadeiă convenite,ă atunciă acestaă areă obligaţiaă deă aă plătiă caă penalităţiă oă sumaă echivalentăă cuă oă
cotaăprocentualăădeă0,1ă%ăpeăziădeăîntârziere,ădinăplataăneefectuată.
10.3 Neprezentarea documentelor justificative privind formarea oferteiă siă aă serviciiloră prestateă dăă
dreptulă achizitoruluiă deă aă acceptaă laă platăă parţială facturaă emisăă deă Prestatoră proporţională cuă
serviciile efectuate si justificate prin documente.
10.4. - Nerespectareaăobligaţiilorăasumateăprinăprezentulăcontract,ădeăcătreăunaădintreăpărţi,ăînămodă
culpabilă siă repetat,ă dăă dreptulă părţiiă lezateă deă aă consideraă contractulă deă dreptă reziliată şiă deă aă
pretinde plata de daune/interese.
10.5. - Achizitorulă îsiă rezervăă dreptulă deă aă renunţaă oricândă laă contract,ă printr-oă notificareă scrisă,
adresatăă Prestatorului,ă fărăă nicioă compensaţie,ă dacăă acestaă dină urmaă dăă faliment,ă cuă condiţiaă caă
aceastăă anulareă săă nuă prejudiciezeă sauă săă afectezeă dreptulă laă acţiuneă sauă despăgubireă pentruă
Prestator.ăÎnăacestăcaz,ăPrestatorulăareădreptulădeăaăpretindeănumaiăplataăcorespunzătoareăpentruă
parteaădinăcontractăîndeplinităăpânăălaădataădenunţăriiăunilateraleăaăcontractului.
Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. - Nuăseăconstituieăgaranţieădeăbunăăexecuţie.
12. Alte resposabilitati ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat prin oferta de Organizare a evenimentului
FestivalulăNa ionalădeăTeatruă”StefanăIordache”ăCaracală2018,ăEdiţiaăaăVIII-aăînăperioadaă05 13 mai”, la sediul achizitorului.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
obligaţiileă asumateă prină prezentulă contract.ă Totodata,ă esteă raspunzatoră atată deă sigurantaă tuturoră
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
durata contractului.
12.3 - Prestatorulă esteăsingurulă responsabilă pentruă respectareaă normelorăprivindă protecţiaă muncii,ă
pentru personalul angajat (ASOCIA IAă “MIŞCAREAă DEă REZISTEN ă MARIUSă TUC ”)ă şiă
personalulă artistică implicată înă prestareaă serviciiloră ceă facă obiectulă prezentuluiă contract,ă precumă şiăă
respectareaă normeloră privindă prevenireaă şiă stingereaă incendiiloră pentruă instalaţiileă peă careă leă
utilizează.
13. Alte responsabilităţi ale achizitorului
13.1 - Achizitorulă seă obligăă săă punăă laă dispoziţiaă prestatoruluiă ă informaţiileă peă care achizitorul le
deţineăşiăpeăcareăleăconsiderăănecesareăpentruăîndeplinireaăcontractului.
14. Recepţie şi verificări
14.1 - Achizitorulă areă dreptulă deă aă verificaă modulă deă prestareă aă serviciilor,ă înă oriceă fazăă deă
desfăşurareăaăcontractului.ă
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

3

15.1 - (1)ă Prestatorulă areă obligaţiaă deă aă începeă prestareaă serviciiloră conformă programuluiăă
festivaluluiăcuprinsăînăanexaănr.ă2 la contract.
15.2 - Dacăă peă parcursulă îndepliniriiă contractuluiă prestatorulă nuă respectăă perioada de prestare,
acestaă areă obligaţiaă deă aă notificaă acestă lucru,ă înă timpă util,ă achizitorului.ă Modificareaă
datei/perioadelorădeăprestareăasumateăprinăprezentulăcontractăseăfaceăcuăacordulăpărţilor,ăprinăactă
adiţional.
15.4 - Înăafaraăcazuluiăînăcareăachizitorulăesteădeăacordăcuăoăprelungireăaătermenuluiădeăexecuţie,ă
oriceăîntârziereăînăîndeplinireaăcontractuluiădăădreptulăachizitoruluiădeăaăsolicitaăprestatoruluiădauneă
interese.
16. Modalităţi de plată
16.1. - Achizitorulăareăobligaţiaădeăaăefectuaăplataăcătreăprestator,ădupăăemitereaăfacturilor,ăînsoțiteă
de documenteleă justificativeă privindă modulă deă formareă aă oferteiă financiareă siă înă conformitateă cuă
serviciileă prestate,ă înă termenă deă 30ă zileă deă laă acceptareaă laă platăă aă facturiloră emise,ă înă contulă
Asociaţiei MişcareaădeăRezistenţăăMariusăTucă, RO15BRDE445SV51727044450, deschis la BRD,
AgenţiaăCharlesădeăGaulle.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentruăserviciileăprestate,ăplăţileădatorateădeăachizitorăprestatoruluiăsuntătarifeleădeclarateăînă
oferta financiară,ăanexăălaăcontract.
17.2 - Pretulăcontractuluiănuăseăactualizeaza,ărămâneăfermăpeătoatăăperioadaăderulăriiăcontractului.
18. Amendamente
18.1. - Achiziţionareaăşiăpunereaăînăvânzareăaăbiletelorăpentruăaccesulăpubliculuiălaăspectacoleleăceă
se voră desfăşuraă peă întreagaă perioadăă aăfestivaluluiă nuă facă obiectulă prezentuluiă contract,ă acesteaă
cadăînăsarcinaăachizitoruluiăşiăconstituieăbeneficiuăpentruăacesta.
18.2 - Sumeleăobţinuteădinăvânzareaăbiletelorăseăfacăvenituriălaăbugetulălocalăalămunicipiului Caracal.
18.3 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzeloră contractului,ă prină actă aditional,ă numaiă înă cazulă aparitieiă unoră circumstanteă careă lezeazaă
interesele comerciale legitime ale acestoraă șiă careă nuă auă putută fiă prevazuteă laă dataă incheieriiă
contractului.
19. Caracterul confidenţial al contractului
19.1 Nu este cazul.
20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul
nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa
se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limbaăcareăguverneazaăcontractulăesteălimbaăromână.

4

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
23.3 - Persoanele responsabile cu derularea contractului sunt:
- dl. Teodorescu Florian, nr. tel. 0768579445, din partea ACHIZITORULUI.
- dl. Marius Tuca nr. tel. 0722 200 373, din partea PRESTATORULUI.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partileă auă intelesă saă incheieă şiă săă semnezeă aziă ..............ă prezentulă contract,ă conţinândă ună
numărădeă5ă(cinci)ăpagini,ăînătreiăexemplare,ăăcâteăunulăpentruăfiecareăparte.
Achizitor (beneficiar),

MUNICIPIUL CARACAL

înăăparteneriatăcu

CONSILIULăJUDE EANăOLT
PREŞEDINTE,ă
MARIUS OPRESCU

PRIMAR,
RADU DUMITRU LIVIU

DIRECTOR EXECUTIV
SILVESTRU JIANU

DIRECTOR EXECUTIV,
CONSTAN AăDUMITRUăăăă

VIZAT
D.A.P.L.J.C.S.A.S.

Şefăserviciu
JURIDIC-CONTENCIOS
ANA VENERAăŞTEF NESCU

C T LINăTUDOR
CENTRUL CULTURAL
MUNICIPAL CARACAL,
FLORIAN TEODORESCU

Prestator,
ASOCIA IAă“MIŞCAREAăDEăăREZISTEN
PREŞEDINTE,
MARIUSăTUC
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M|$IAREA DE IEZTSTEHTA
ANEXA NR.l
LA CONTRACT UL DE SERVICI NR.

.........

DATA

OFERTA FINANCIARA
Organizarea evenimentului ,,Festivalul de Teatru Stefan Iordache Caracal 2018",
Edi(ia a VIII-a in perioada 05 - 13 mai

Nr.
crt.

A c I iune

a co nform pro gr am fe s t iv al/

Catesorii cheltuieli*

Valoare
RON

Detaliere

1

Spectacolul

Nikolic

-,,Fierarii", dupd Milos

26.000lei

2

Spectacolul -,,[inutul din miezul
de Tracz Letts

verii"

25.700\ei

J

Filmul

-

0 lei

,,$tefan Iordache"

4

Spectacolul -,,Vivien Leigh - Ultima
conferinfd de pres6" de Marcy Lafferty

l4.000lei

5

Spectacolul -,,Demnitate", de Ignasi

l3.000lei

Vidal

6

Spectacolul -,,Fecioarele noastre grabnic
ajutdtoare", de Lee Hall

15.000 lei

7

Spectacolul
Mugatescu

27.000lei

-,,Titanic Vals"

de Tudor

Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe gi
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, transport decor, transport
personal artistic, transport personal
tehnic, taxe gi impozite aferente
Costurile, drepturile de autor si
conexe cad in sarcina Asociatiei
Miscarea de Rezistenta Marius
Tuca
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe qi
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe gi
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe qi
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe gi
impozite aferente
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8

Spectacolul -,,Hamlet", de William
Shakespeare

35.700 lei

9

Spectacolul -,,Omul de zdpadd care voia
s6 int6lneasc6 soarele", de Matei Vigniec

5.000 lei

10

Spectacolul -,,Revizorul" de N. V. Gogol

35.500 lei

1l

Teatrul National din Caracal

11.000 lei

12

Expozitii foto

0 lei

l3

Tipdrituri

8.000lei

t4

Cheltuieli cazare

l5.l00lei

15

Cheltuieli mese

80.000Iei

16

Flori

0 lei

t7

Cheltuieli organizare

88.000 lei

-

18

Marketing, promovare, publicitate

0 lei

19

Produse de papetarie si birotica

1.000 lei

-

Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe 9i
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe gi
impozite aferente
Onorarii personal artistic, personal
tehnic, onorariu teatru, transport
decor, transport personal artistic,
transport personal tehnic, taxe qi
impozite aferente
Onorariipersonal tehnic, taxe gi
impozite aferente

Afige, flyere, programe, mash,
bilete/invitatii
Cazare artigti, personal tehnic, echip[
organizatori
Mese festive, cocktail-uri, catering,
mese la restaurant

Buchete si araniamente florale
Deplasare, onorarii echipi
or ganizato are ( fi nanc i ar-c ontab i l,
resurse umane, j uridic, fotograf,sofer,
manager proiect) si taxe
Onorarii Director Artistic si Director
Tehnic Festival si taxe
Marketing, publicitate, PR,
promovare
Tonere, rechizite, produse birotica

Total = 400 000 RoN
*Sumele per categorii de cheltuieli (pozitiile 1-19) pot varia in functie de diferiti factori ce tin de
componenta teatrelor sau de terti furnizori, fara insa a modifica suma totala a contractului.

PRE$EDINTE,

kr";I,
Page
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Ml$$AnEA DE REZTSTEHIA
ANEXA NR.2

LA CONTRACT UL DE SERVICI NR.

.........

Festiye[,uL de

DATA

featru

Etefen Iordeehe
CIreeee[,2018
Edilia a WII-a

-

dedicatd maestrului Horaliu Mdldele
05 - 13 mai 2018

-

PROGRAM

Sdmbdtd 5 mai. ora 20:00

-,,Fierarii",

dupd Milos Nikolic, regia Horaliu M6l6ele,

Teatrul

de

comedie. Distribulia: George Mihdita, Horaliu Mdl6ele, Maie
Morgenstern, Mircea Rusu

Duminicd 6 mai" ora 18:00 -,,finutul din miezul verii", de Tracy Letts, regia Vlad Massaci,
Teatrul Mic. Distribulia: Rodica Negrea, Andreea Gr[mogteanu,
Valentina Popa, Diana Cavallioti, Diana DembinskiMedeleanu, Silvana Mihai, Virgil Aioanei, Claudiu
Istodor, Ionu! Viqan, CuzinToma, Cezar Grumdzescu,
Viorica Mureqanu

Luni 7 mai. ora 19:00 -,,Filmul $tefan lordache,,
Marti 8 mai. ora 19.00 -,,vivien Leigh: uttima conferinld de presd',, de Marcy
L afferfy, traduc ere Lamia B eli gan, re gia Liana c eterchi
TNB. Distribulia: Lania Beligan

MIS$AREA DE REZISTEr{TA

-

Miercuri 9 mai. ora 19.00

Joi 10 mai. ora 19.00

,rDemnitate" de Ignasi vidal, regia Ignasi vidal
Teatrul Avangardia
Distributia: Marius Manole, $erban Pavlu

noastre grabnic ajutdtoare / Our Ladies of
Perpetual Succour", deLee Hall, traducere qi adaptare
Carmen Stanciu, regia gi coregrafia Rdzvan Mazilu,
Teatrul Excelsior. Distribulia: Alina Petric6, Meda
Topirceanu, Ioana Mdrcoiu, Daniela Tocari, Oana
Pugcatu, Ana Bianca Popescu

- ,,Fecioarele

Vineri I I mai. ora 19.00

Valsu, de Tudor Muqatescu, regia Victor Ioan
Frunzd,, Teatrul Metropolis. Distribufia: Alin Florea,
Mirela Zeta. Sorin Miron, Lorena GhiF,
Nicoleta Hincu, Corina Moise, Carol Ionescu,
Andrei Hululeac, Alexandru Pavel, George Costin,
Adrian Nicolae, Codrin Boldea, Andrei Redinciuc,
Ariana Presan-Miron, Sorin Flutur, Maria Cdrlescu
Badea, Voicu Aanitei

- ,,Titanic

Sdmbdtd 12 mai. ora 19.00

-,,Hamlet"

de William Shakespeare, regia Victor Ioan

Teatrul Metropolis.
Distribulia: Andrei Hululeac, George Costin, Alexandru
Pavel, Mirela Zela, Alin Florea, Florin Aioane,
Codrin Boldea, Nicoleta H6ncu, Andrei Redinciuc, Carol
Ionescu, Voicu Aanilei, Sorin Miron, Corina Moise,
Ciprian Chiricheg, Vlad Lin!6, Cristina Danu, $tefan Iancu
Anton Miron Presan, Alexandru Grddinaru, Adrian Nicolae,
F runzd.,

Nicolae Parpald, Sorin Flutur, Tudor Andronic, Paul Radu

Duminicd 13 mai" ora 12:00 - Omul de zdpadd care voia sd futilheuscd soarele", de Matei
Vigniec, regia Ioan Brancu, Teatrul flndirici. Distributia: Ioan,
rancu, Li li ana Gravril escu, Mari
Trifan, Leonard Dodan

B

an

a Zaharia. Robert

Ml$rAnEA
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Duminicd 13 mai. ora 19.00 -,,Revizorul,, deN. V. Gogol, regia HoraJiu Mdl6ele,
Teatrul de Comedie. Distribulia: Horaliu Mdldele,
George Mihditd, Virginia Mirea, Delia Seceleanu,
Valentin Teodosiu, Ion Chelaru, Nicolae Urs,
$erban Georgevici, Eugen Racoli, Gheorghe Dinil6,
Bogdan Cote!, Florin Dobrovici, Ana Maria Lazdr,
Bogdan Ghigulescu.

