
ROMANIA 
JUDETUL V ALCEA 

CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTARAREA Nr.21 

Privitoare la :Aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, 
sociale si educative care se desfasoara in orasul Brezoi in anul 2020, 
precum si a cheltuielilor aferente 

Conslliul Local Brezoi, Judetul V aleea, intrunit in sedinta ordinara 
astazi 27.02.2020, la care participa un numar de 15 consilieri din totalul de 
15 din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L nr.88/19.12.2019, domnul consilier Chirtoc 
Constantin a fost ales presedinte de sedinta, 

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 1 O 15/20.02.2020 prezentat de 
domnul Schell Robert-Adrian, primarul orasului Brezoi, rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Brezoi, 
precum si raportul de specialitate nr. 1 O 16/20.02.2020 al Serviciului buget, 
contabilitate, financiar, investitii, venituri, taxe prin care se propune aprobarea 
principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se 
desfasoara in orasul Brezoi in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente. 

In conformitate cu art.5 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.129 alin.(2), lit.d, coroborat cu alin.(7) lit.d, e si f, art.196 
alin.(1), lit.a, din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ cu un nr.de 15 
voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 
HOTARARE: 

Art.1.-Se aprobă principalele manifestări cultural-artistice, sociale şi 

educative care se vor desfăşura în orasul Brezoi, în anul 2020, si a cheltuielilor 
aferente, manifestari prevazute in anexa nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.2.-Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea 

manifestărilor prevăzute la art.1 se face de la bugetul local ( suma de 300.000 
lei, aprobata prin HCL nr. 13/30.01.2020, pentru cheltuieli materiale-cazare, 
masa, material didactic, utilitati, transport, onorarii pentru diverse prestari), 
precum si din donatii şi sponsorizări. 



Art.3. Se aproba punerea la dispozitia organizatorilor a terenurilor aflate in 
proprietatea orasului, pentru desfasurarea manifestarilor cultural-artistice, 
sociale si educative (Parcul Central Brezoi, precum si zonele de campare: 
stadion, baza sportiva-2, parc Str.Ciresului). 

Art.4. Se aproba Protocolul de Colaborare, in vederea organizarii "Open Air 
Blues Festival Brezoi 2020", prevazut in anexa nr.2, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.5.-Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primarul orasului 
Brezoi. 

Art.6.- Prezenta hotarare se publica in conditiile legii si se comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi ; 

Presedinte de sedinta 
Constantin Chirtoc 

Brezoi la 27 februarie 2020 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae San~"-' 



Anexa 1 la HCL nr.21/27.02.2020 

Principalele manifestari cultural-artistice, educative si sportive 

].Tabara de pictura, un eveniment deosebit cu participarea celor mai 
renumiti pictori romani, intr-un cadru festiv la care va participa mass media. 

2. Cursa de alergare montana -Lotru Mountain Run Brezoi . 
3.Festivalul Open Air Blues Brezoi 2020, care va transforma orasul intr-un 

templu al notelor muzicale, organizat conform Protocolului de colaborare -
cadru prevazut in anexa 2. 

4. Targul Lotrilor . Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea orasului 
Brezoi, este o manifestare culturală complexă, cu participarea ansamblurilor 
folclorice locale, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară consacraţi. 

5.Balul Bobocilor si Predarea Cheii-Eveniment menit sa sarbatoreasca cea 
mai tanara generatie a liceului si sa-i obisnuiasca pe acestia cu atmosfera vietii 
de liceu. 

6.Ziua Eroilor si Ziua Naţională a României, un eveniment cu 
semnificaţie deosebita pentru poporul român, care trebuie marcat şi în localitatea 
noastră. 

?.Sarbatorile de iarna, respectiv activitatile culturale organizate de Liceul 
Gheorghe Surdu, cadourile de Craciun r,~ se vor ela elevilor si batranilor, 
constituie un prilej de bucurie 

8.Balul bugetarilor, o alta actiune organizata in apropierea anului nou 
constituie o oportunitate pentru inchegarea colectivului ,pastrarea relatiilor de 
colaborare si totodata crestere a calitatii serviciilor publice locale 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general u.a.t. 

Nicolae Sa~~ 



Anexa 2 la HCL nr. 21/27.02.2020 

PROTOCOLDECOLABORARE 
în vederea organizării "OPEN AIR BLUES FESTIV AL BREZOI 2020", 

I. PĂRTILE 
' 

1.1. Asociaţia MENTOR ROCK, cu sediul Ramnicu Valcea, Calea Lui 
Traian Nr 158A, Jud. Valcea, C.I.F. 17527502, reprezentată prin Vasile 
Octavian Toporjinschi, în calitate de Prestator 

1.2. S.C. ABY STAGE EVENTS S.R.L., cu sediul Ramnicu Valcea, 
Calea Lui Traian Nr 158A, Jud. Valcea CUI 37702624, reprezentată prin 
Mugescu Mihai Razvan, în calitate de Prestator 

1.3.UAT ORAŞ BREZOI, jud. Vâlcea, cu sediul în Brezoi, Strada Lotrului 2, 

Brezoi 245500, reprezentata prin Primar, Schell Robert, în calitate de 
Beneficiar 

II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
2.1. Prin prezentul Protocol, Prestatorii se obligă să realizeze în perioada 
23-26 iulie 2020 evenimentul denumit OPEN ATR RT ,lTRS FESTIV AL 
BREZOI 2020, conform Anexei, în locaţia Parcul Central Brezoi, pusă la 
dispoziţie în mod gratuit de către Beneficiar, pe perioada 22 - 27 iulie, 
2020. 

III. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
3 .1. Prezentul Protocol se încheie pentru o perioadă de patru zile, respectiv 
pentru intervalul 23-26 iulie, semnarea acestuia se realizeaza avand in 
vedere aprobarea prin Hotărâre a Consiliului Local al Oraşului Brezoi, jud. 
Vâlcea, nr .............. din ............. . 
3.2. Părţile înţeleg că, pentru organizarea în bune condiţii a evenimentului 
OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI 2020, prestatorii vor folosi 
gratuit, timp de sase zile - 22-27 iulie 2020 - locaţia pusă la dispoziţie de 
către Beneficiar, pentru montarea/demontarea echipamentelor necesare şi a 
întregii logistici, precum şt pentru desfăşurarea propiu-zisă a 
evenimentului. 

IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR 
' ' 

4.1. Obligaţiile prestatorilor: 



a) Prestatorul ASOCIAŢIA MENTOR ROCK se obligă să asigure 
derularea programului artistic pentru evenimentul OPEN AIR BLUES 
FESTIV AL BREZOI, 2020; 
b) Prestatorii se obligă să se implice direct, prin toate mijlocele necesare şi 
legale, în realizarea reclamei necesare evenimentului, înţelegându-se mass
media şi orice alte mijloace de reclamă şi publicitate; 
c) Prestatorii se obligă să menţioneze pe toate materialele promoţionale, de 
reclamă şi publicitate, precum şi în toate intervenţiile din mass-media 
legate de eveniment, faptul că oraşul Brezoi, jud. Vâlcea şi Consiliul Local 
al oraşului Brezoi, jud. Vâlcea sunt parteneri în organizarea evenimentului 
OPEN AIR BLUES FESTIV AL BREZOI 2020; 
d) Prestatorii se obligă să acţioneze cu profesionalism şi promptitudine în 
vederea executării obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol; 
e) Prestatorii se obligă să supravegheze toate activităţiile necesare 
desfăşurării evenimentului în cele mai bune condiţii, cu respectarea 
legislaţiei aplicabilă; 

f) în realizarea obligaţiilor asumate, prestatorul ASOCIAŢIA MENTOR 
ROCK va avea ca atribuţii organizarea propriu-zisă a evenimentului 
OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI 2020, va primi sponsorizări în 
vederea organizării acestuia, urmând ca sumele primite cu această 

destinaţie să fie cheltuite pentru desfăşurarea evenimentului, va asigura 
voluntarii necesari pentru supravegherea tuturor activităţilor pe care le 
implică această organizare, va primi sprijin în toate demersurile de la 
celălalt prestator şi de la Beneficiar; 
g) prestatorul S.C. ABY STAGE EVENTS S.R.L. va realiza toate 
activitil.ţlle legale legate de vânzarea de spaţiu publicitar în incinta afectată 
evenimentului, precum şi în orice alt loc, inclusiv virtual, în legătură cu 
evenimentul OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI, 2020, va putea 
vinde bilete de intrare la eveniment. Toate sumele obţinute astfel de către 
Prestatorul S.C. ABY STAGE EVENTS S.R.L. prin activităţile de mai sus 
vor fi cheltuite exclusiv în legătură cu buna organizare şi desfăşurare a 
evenimentului OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI, 2020. De 
asemenea, Beneficiarul va sprijini acest prestator în realizarea obligaţiilor 
asumate; 
h) Prestatorii se obligă să: 
h.l achite onorarii pentru artistii care vor sustine acte artistice in cadrul 
festivalului. 
h.2 achiziţie servicii transport si masa pentru artisti. 
h.3 amplasare spaţii de merchandising, inclusiv pentru artiştii şi trupele 
participante, amenajare cort vestiare trupe, zonă de protocol, amenajare 
zonă parcare auto şi încărcare 1 descărcare logistică de scenă. 
h.4 programarea probelor de sunet, programarea concertelor - ore intrare 

în 1 ieşire din scenă pentru fiecare artist 1 trupă, derulare ateliere instruire 
muzicală. 



h.5 derulare ateliere "Cafenea publică", selecţie expozanţi artizani, 
contractare parteneri media, contractare prezentator, selecţie şi contractare 
artişti şi trupe, contractare servicii alimentaţie publică. 
h.6 interviuri cu artiştii participanţi, asigurarea managementului şi 
monitorizării proiectului, asigurarea promovării şi diseminării proiectului. 

4.2. Obligaţiile Beneficiarului: 
a) Beneficiarul va pune la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia Parcul Central 
Brezoi precum si a zonelor de campare(stadion,baza sportiva-2 zone,parc 
str.Ciresului)pentru perioada 22-27 iulie 2020, în vederea bunei organizări 
şi desfăşurări a evenimentului OPEN AIR BLUES FESTIVAL BREZOI, 
2020. Această punere la dispoziţie gratuită se va realiza anterior începerii 
evenimentului, în vederea pregătirii acestuia, respectiv montarea scenelor, 
racordarea la utilităţi, montarea elementelor de sunet şi lumini ş.a. De 
asemenea, Beneficiarul va achita toate sumele de bani reprezentând 
cheltuielile cu: 
a.l.Amenajarea zonelor de campare si asigurarea utilitatilor acestora 
a.2. Energia elctrica si apa consumate in timpul desfasurarii evenimentului. 
a.3. Inchirierea si/sau achizitionarea toaletelor ecologice si salubrizarea 
zonei in timpul si dupa festival,in Parcul Central 
a.4. Achitare taxe pentru drepturi de autor (U.C.M.R.- A.D.A.) daca va fi 
cazul. 
a.5. Imprejmuire zona eveniment(garduri mobile). 
a.6. Banii surveniti ca sprijin din partea Consiliului Judetean Valcea pentru 
OPEN AIR BL UES FESTIV AL BREZOI, 2020 vor fi folositi de catre 
Beneficiar pentru diverse cheltuieli ale evenimentului. 
b) Beneficiarul va autoriza desfăşurarea activităţilor de comerţ în zona 
evenimentului, doar pentru acei comercianţi care au încheiate contracte sau 
alte documente special pentru acest eveniment; 
c) Beneficiarul va asigura racordarea la energia electrică şi la reţeaua de 
apă potabilă şi canalizare, pe toată perioada de desfăşurare a evenimentului, 
în mod gratuit. 
d) Beneficiarul va interzice desfăşurarea oricăror acte de comerţ în zona 
evenimentului şi în zona adiacentă evenimentului, care va fi stabilită 
ulterior, pentru orice comerciant persoană fizică sau persoană juridică, iar 
în cazul în care se vor desfăşura astfel de acte va lua măsuri imediate în 
vederea încetării acestora. Desfăşurarea de acte de comerţ va fi permisă 
doar acelor comercianţi, persoane fizice sau persoane juridice, care au 
încheiate acte în acest scop cu organizatorii; 
e) Beneficiarul va pune la dispoziţie spaţii publicitare, în mod gratuit, 
pentru promovarea evenimentului OPEN AIR BLUES FESTIV AL 
BREZOI, 2020; 
f) Beneficiarul declară că nu va folosi evenimentul OPEN AIR BLUES 
FESTIV AL BREZOI, 2020 în scopuri politice sau electoarale; 



g) Beneficiarul se obligă să permită trecerea în mod gratuit, în baza listelor 
furnizate de prestatori, a vehiculelor necesare în zona evenimentului pentru 
transportul tuturor materialelor logistice folosite la organizare, cât si pentru 
comercianţii agreaţi de organizatori. În acest scop este posibilă întocmirea 
unui program de transport, aprobat de părţile acestui Protocol. 
h) Beneficiarul va asigura în zona evenimentului şi în zona adiacentă 
acestuia serviciile de ordine publică, ambulanţă, situaţii de urgenţă, 

sanitare, în mod gratuit. De asemenea, Beneficiarul va asigura punerea la 
dispoziţie a locaţiei de desfăşurare a evenimentului în condiţii optime, 
înţelegând, dacă este necesar, închiderea circulaţiei auto, nivelat, cosit ş.a. 
i) Obtinere autorizatii si avize de la autoritatile publice abilitate. 
j) Amenajare zona campare pentru turistii prezenti in localitate cu ocazia 
festivalului. 

V. FORŢA MAJORĂ 
5.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia aplicabilă, exonerează 
partea care o invocă de orice răspundere, în situaţia în care a fost notificătă 
celorlalte părţi. 

VI. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
6.1. Prezentul Protocol încetează prin ajungere la termen. 

VII. LITIGII 
7 .1. În situaţia ivirii unor litigii între părţi, se va încerca soluţionarea lor pe 
cale amiabilă, iar în cazul în care o astfel de soluţionare nu este posibilă, se 
va face apel la instanţele de judec.ată competente. 
Prezentul Protocol a fost semnat azi, ......... în trei exemplare, în urma 
aprobării lui de către Consiliul Local al oraşului Brezoi, jud. Vâlcea. 

1. 

2. 

3. 

Presedinte de sedinta, 
Constantin Chirtoc 

Secretar general u.a.t. 

Nicolae Sa;~/ -"~ 
~--1 


