
Intern 
 

 
 

ROMÂNIA                             Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                              Secretar general 
COMUNA CRASNA                                            Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL           

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în 

vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural ”Festivalul prunelor” 
Ediția a V-a în perioada 4-5 septembrie 2021 

Consiliul Local al Comunei Crasna, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului nr..;  
- raportul compartimentului de specialitate nr..; 
- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- prevederile H.G. nr.826/2021  privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID – 19; 

- prevederile art.5 alin.(3), art.26 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  prevederile art.129, alin.(9), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  
HOTĂRĂŞTE: 

  
Art.1. Se aprobă încheierea de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare, în 

vederea organizării în Comuna Crasna  a evenimentului cultural ” Festivalul prunelor” Ediția 
a V-a,  în perioada 4-5 septembrie 2021, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Crasna pentru semnarea Acordului de 
colaborare. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Crasna. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj;     
-Primarul comunei Crasna; 
-SC CRASNA SERV SRL;   
-Compartiment buget-contabilitate-resurse umane; 
-Monitorul official local; 
-Dosar ședință. 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
 

Voturi: pentru:............... 
împotrivă........ 

abţineri............. 
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Anexa 
La HCL nr…..  

din data de 24.08.2021. 
 

ACORD DE COLABORARE 
  

Încheiat între: 
COMUNA CRASNA cu sediul în localitatea Crasna, nr 13, jud. Salaj,  telefon 0260/636010, 
fax 0260/636066, cod unic de identificare fiscala 4495115, reprezentata legal prin Primar 
Kovacs Istvan,  

Și  
Colaborator: SC CRASNA SERV SRL cu sediul în loc. Crasna nr.13, judeţul Sălaj, tel. 
0260-636400, codul unic de înregistrare CUI 27314064, reprezentată prin Nyeste Arpad - 
administrator 
 
Capitolul I. Obiectul Acordului 

Art.1. Prezentul Acord are drept obiect, colaborarea părților în vederea organizării 
evenimentului cultural ” Festivalul prunelor” Ediția a V-a,  în perioada 4-5 septembrie 2021. 
 
Capitolul II. Obligațiile părților 

Art.2. SC CRASNA SERV SRL se obligă să: 
- Întocmească schița arealului  și să respecte amplasamentul aprobat astfel: 200 mp 

pentru desfășurarea activității de alimentație publică, diferența de suprafață se va 
ocupa cu activități culturale, jocuri distractive și alte activități comerciale; 

- Asigure prezența participanților de profil, să delimiteze amplasamentele de vânzare 
comercianților participanți și să încaseze chiria; 

- Asigure respectarea normelor PSI, de protecție a muncii să obțină toate avizele 
necesare pentru desfășurarea evenimentului; 

- Lase liber căile de acces; 
- Predea amplasamentul, la finalul acțiunii, în aceeași stare în care a fost preluat, sau să 

suporte contravaloarea eventualelor reprații necesare refacerii spațiilor deteriorate pe 
parcursul desfășurării manifestărilor; 

- Asigure pubele, măturat și spălat; 
- Asigure premiile pentru concursurile organizate de primăria Crasna. 
- Asigure masa ansamblurilor populare, de dans, sportive, delegații, invitați speciali. 
- Realizare  concert de muzică; 
- Colecteze sumele de sponsorizare și să achite din sumele colectate a cheltuielilor 

rezultate în urma organizării evenimentului; 
- Promoveze evenimentul în comuna Crasna; 
Art.3. Comuna Crasna se obligă să: 
- Pună la dispoziția organizatorului gratuit, arealul de desfășurare a evenimentului; 
- Asigure o sursă de apă potabilă și branșarea la curentul electric; 
- Asigure paza generală a evenimentului; 
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- Să nu aprobe instalarea altor activități concurente în aer liber în zona de desfășurare a 
evenimentului sau în apropiere, în aceeași perioadă sau cu o săptămână anterior 
perioadei de desfășurare a evenimentului sus menționat. 

 
Capitolul III. Încetarea contractului 
 

Art.4. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 
a) Prin împlinirea termenului prevăzut în contract; 
b) Prin acordul expres al părților; 
c) Prin rezoluțiunea, fără punere în întârziere și fără sesizarea instanței de judecată ca 

urmare a nerespectării obligațiilor contractuale prevăzute în sarcina societății. 
 
Capitolul IV. Dispoziții Finale 
 

Art.5. Orice litigii între părţi se soluţionează în mod amiabil. În cazul în care părţile 
nu se înţeleg pe cale amiabilă, se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

Art.6.Toate dispoziţiile din prezentul contract vor fi interpretate în conformitate cu 
principiul bunei credinţe ce guvernează relaţiile contractuale între cele două părţi. 

Art.7. Prezentul contract poate fi modificat şi completat numai cu acordul celor două 
părţi. 

Prezentul contract va fi încheiat şi se va semna în 2 exemplare, în câte un singur 
exemplar pentru fiecare parte a contractului. 

 
COMUNA CRASNA SC CRASNA SERV SRL 
          PRIMAR,     ADMINISTRATOR 
KOVACS ISTVAN 
 

      NYESTE ARPAD 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr... 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în 

vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului cultural ”Festivalul prunelor” 
Ediția a V-a în perioada 4-5 septembrie 2021 

  
  În baza prevederilor prevederile art.129, alin.(9), lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii de către 
Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a 
evenimentului cultural ” Festivalul prunelor” Ediția a V-a în perioada 04-05 Septembrie 
2021. 

Acordul are drept obiect, colaborarea părților în vederea organizării evenimentului  
evenimentului cultural ” Festivalul prunelor” Ediția a V-a în perioada 04-05 Septembrie 2021 
Va prezint mai jos principalele obligații ale părților: 

SC CRASNA SERV SRL se obligă să: 
- Întocmească schița arealului  și să respecte amplasamentul aprobat astfel: 200 mp 

pentru desfășurarea activității de alimentație publică, diferența de suprafață se va 
ocupa cu activități culturale, jocuri distractive și alte activități comerciale; 

- Asigure prezența participanților de profil, să delimiteze amplasamentele de vânzare 
comercianților participanți și să încaseze chiria; 

- Asigure respectarea normelor PSI, de protecție a muncii, să obțină toate avizele 
necesare pentru desfășurarea evenimentului; 

- Lase liber căile de acces; 
- Predea amplasamentul, la finalul acțiunii, în aceeași stare în care a fost preluat, sau să 

suporte contravaloarea eventualelor reprații necesare refacerii spațiilor deteriorate pe 
parcursul desfășurării manifestărilor; 

- Asigure pubele, măturat și spălat; 
- Asigure premiile pentru concursurile organizate de primăria Crasna. 
- Asigure masa ansamblurilor populare, de dans, sportive, delegații, invitați speciali. 
- Realizare  concert de muzică; 
- Colecteze sumele de sponsorizare și să achite din sumele colectate a cheltuielilor 

rezultate în urma organizării evenimentului; 
- Promoveze evenimentul în comuna Crasna; 
Comuna Crasna se obligă să: 
- Pună la dispoziția organizatorului gratuit, arealul de desfășurare a evenimentului; 
- O sursă de apă potabilă și branșarea la curentul electric; 
- Asigure paza generală a evenimentului; 
- Să nu aprobe instalarea altor activități concurente în aer liber în zona de desfășurare a 

evenimentului sau în apropiere, în aceeași perioadă sau cu o săptămână anterior 
perioadei de desfășurare a evenimentului sus menționat. 

Având în vedere cele mai sus menționate, propun aprobarea proiectului de hotărâre. 
PRIMAR, 

KOVACS ISTVAN 
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ROMÂNIA             APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ            PRIMAR 
COMUNA CRASNA      KOVACS ISTVAN 
Nr.8291/17.08.2021. 

 
 

RAPORT 
privind aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de 
colaborare în vederea organizării în Comuna Crasna a evenimentului 

cultural ”Festivalul prunelor” Ediția a V-a în perioada 4-5 septembrie 2021 
 
 
 
 
 În baza prevederilor prevederile art.129, alin.(9), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea încheierii de către Comuna Crasna a unui Acord de colaborare în 
vederea organizării în Comuna Crasna a unui eveniment cultural,  ” Festivalul 
prunelor” Ediția a V-a ce vor avea loc în perioada 4-5 septembrie 2021. 

Propun aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Crasna. 
 

VICEPRIMAR, 

VINCZE ALEXANDRU 
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