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Privitoare la : Aprobarea protocolului de colaborare in vedere organizarii 
« Live Music Summer Camp Brezoi 2021 » 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
24 septembrie 2020, la care participa un nr. de 15 consilieri din totalul de 15 
din cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.l, nr.54/25.06.2020, domnul consilier Diaconu 
Sandu a fost CJies presedinte de sedinta 

Luand in discutie referatul de aprobare nr. 5127/23.09.2020 prezentat ele 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brczoi, raportul de avizare al comisiilor 
ele specialitate, precum si raportul ele specialitate 5128/23.09.2020 intocmit ele 
Compartimentul Juridic, prin care se propune aprobarea protocolului ele 
colaborare in vedere organizarii « Livc Music Summcr Camp Brczoi 2021 » , 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotararc intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat, 

In conformitate cu dispozitiile art. 129 alin.(l), alin.(2), lit.d, alin.(7), lit.d 
din Ordonanata de Urgenta nr.57/20 19 privind Codul Administrativ. 

In temeiul art.136 coroborat cu art.l39 si art.l96 din Oug nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARL·:: 

Art.1 :Se aproba protocolul de colaborare dintre UAT Oras Brezoi si SC 
ABY STAGE EVENTS S.R.L si Asociatia MENTOR ROCK, denumit in 
continuare protocol, conform anexei nr.l la prezenta hotarare. 

Art.2:Protocolul se va incheia pentru perioada 14 iunic-14 septembrie 
2021, in vederea organizarii Li ve Music Summer Camp Rrezoi, pe raza orasului 
Brczoi. 

Art.3.Sc imputcrniccstc Primarul orasului Brczoi, dl.Schell Robert Adrian, 
sa semneze protocolul prevazut la art.1 si orice alte documente necesare 
evenimentului cultural, in numele si pc seama orasului Brczoi. 

Art.4:Prezenta hotararc se va comunica astfel : 



-Institutiei Prefectului · 
' 

-Primarului orasului Brezoi. 
-S.C ABY STAGE EVENTS SRL 
-Asociatia MENTOR ROCK. 

Brezoi, la 24 septembrie 2020 

Presedinte de sedinta 
Diaconu Sandu 

Contrasemneaza pentru legalitate 
Secretar general 

Sandu N~:t ~ 



PROTOCOL D.E COLABORARE 
în vederea organizării 

'"LIVE MlJSJC SUMMER CAMJ> IlREZOl2021" 

1. 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 Topotjinschi, în calitate de Prestator, 

1.2. S.C. AllY STAGE EVKNTS 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 ORAS BREZOI, cu sediul in Oras Brezoi, Strada Lotrului, nr.2, 
judetul Valcea, telefon/fax 0250/778240, Cod Unic de Inregistrare 2541894, 
reprezentata prin Schell Robert- Primar, în calitate de Beneficiar, 

II. OBIECTlJL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
2.1. Prin prezentul Protocol, Prestatorii se obligă să realizeze în perioada 14 
iunie- 14 septembrie 2021 evenimentul denumit "LIVE MVSJC SUMMER 
CAMP BREZOJ 2021", conform Anexei, în locaţia zonă Baza Sportivă, pusă 
la dispoziţie în mod gratuit de către Beneficiar. 

III. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
3.1. Prezentul Protocol se încheie pentru perioada 14 iunie- 14 septembrie 
2021, semnarea acestuia se realizeaza având în 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 
"LIVE MUSIC SUMMER CAMP BREZOI 2021", prestatorii vor folosi 
gratuit, în perioada 14 iunie- 14 septembrie 2021 -locaţia pusă la dispoziţie 
de către Beneficiar, pentru montarea/demontarea echipamentelor necesare şi a 
întregii logistici, precum şi pentru desfăşurarea propiu-zisă a evenimentului. 
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IV. OBLIGATIILE PĂRTILOR , , 
4.1. Obligaţiile prestatorilor: 
a) Prestatorul S.C. AHY STAGE EVENTS S.R.L. se obligă să asigure 
derularea programului artistic pentru evenimentul"LIVE MUSIC SUMMER 
CAMP HREZ012021 "; 
b) Prestatorii se obligă să se implice direct, prin toate mţjlocele 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. Vâ.lcea este partener în organizarea 
evenimentului LIVE MlJSIC SUMMER CAMP HREZOI 2021; 
d) Prestatorii se obligă să acţioneze cu profesionalism şi promptitudine în 
vederea executării ob1igaţiilor 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 S.C. AHY STAGE EVENTS 
S.R.L. va avea ca atribuţii organizarea propriu-zisă a evenimentului "LlVE 
MUSIC SUMMER CAMP BREZOI 2021". Asociaţia MENTOR ROCK 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 Ia Beneficiar; · 
g) prestatorul S.C. ABY STAGE EVENTS S.R.L. va realiza toate activităţile 
legale legate de vânzarea de spaţiu publicitar în incinta afectată 
evenimentului, precum şi în orice alt loc, inclusiv virtual, în legătură cu 
evenimentul "LIVE MUSIC SUMMER CAMP BREZOl 2020", va putea 
vinde bilete de intrare la eveniment. Toate sumele obtinute 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 "LIVE MUSIC SUMMER CAMP BREZOI 2021 ". De 
asemenea, Beneficiarul va sprijini acest prestator în realizarea obligaţiilor 

asumate; 
h) Prestatorii se obligă să: 
h.l respecte prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveste unele 1năsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
h.2. declare şi să achite impozitul datorat pe spectacole, 
h.3 achite onorarii pentru artistii care vor sustine acte artistice în cadrul 
evenimentului, 

i l
. 

. 



h.4 asigure în zona evenimentului şi în zona adiacentă acestuia serviciile de 
ordine publică, ambulanţă, situaţii de urgenţă, sanitare, 
h.5 asigure achizitia serviciilor de transport si masa pentru artisti. 
h.6 amplaseze spaţii de merchandising, inclusiv pentru artiştii şi trupele 
participante, amenajare cort vestiare trupe, zonă de protocol şi încărcare 1 
descărcare Iogistică de scenă. 
h. 7 împrejmuiască zona eveniment (garduri mobile). 
h.8 achite taxe pentru drepturi de autor (U.C.M.R.- A.D.A.), daca va fi cazul. 
h.9 obtină autorizatii si avize de la autoritatile publice abilitate. 
h.l O obţină acordul proprietarilor riverani referitor la programul de 
funcţionare, respectiv în fiecare weekend pe toată perioada mentionată. 

4.2. Obligaţiile Beneficiarului: 
a) Beneficiarul va pune Ia dispoziţie, în mod gratuit, locaţia zonă. Baza 
Sportivă, precum si a zonelor de campare (stadion, baza sportiva-2 zone, parc 
str.Ciresului) pentru perioada 14 iunie - 14 septembrie 2021, în vederea 
bunei organîzări şi desfăşurări a evenimentului "LIVE MUSIC SUMMER 
CAMP BREZOI 2021 ". Această punere la dispoziţie gratuită. se va realiza 
anterior începerii evenimentului, în vederea pregătirii acestuia. 
Beneficiarul va asigura: 
a.l. vestiarele, zonele de campare si asigurarea utilitatilor acestora, 
a.2. energia electrica si apa consumate in timpul desfasurarii evenimentului. 
b) Beneficiarul va autoriza desfăşurarea activităţilor de comerţ în zona 
evenimentului; 
c) 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; 
d) Beneficiarul declară că nu va folosi evenimentul "LIVE MUSIC 
SUMMER CAMP BREZOI 2021" în scopuri politice sau electoarale; 

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 
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6.1. Prezentul Protocol încetează prin ajungere la termen. 

Vll. 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 judecată competente. 
Prezentul Protocol a fost semnat azi, ......... în trei exemplare, în urma 
aprobării lui de către Consiliul Local al oraşului Brezoi, jud. Vâlcea. 

1. Asociaţia MENTOR ROCK- Vasile Octavian Topotjinschi ................... . 

2. S.C. ABY STAGE EVENTS - Mugescu Mihai-Razvan ...................... .. 

3. lJ A T Oras Brezoi - PRIMAR -- Schell Robert ....................................... . 


