
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                               

                                                                                                     PROIECT 
                                   

           HOTĂRÂRE NR.____ 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național 

„Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, 
ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

27.08.2020;  
   Având în vedere referatul de aprobare nr.119325/2020, raportul nr.119466/2020 

întocmit de Serviciul Imagine şi raportul de avizare nr.119827/2020 prin care se 
propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.56/2020 
referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul Național „Marin Sorescu”, în 
vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, 
în perioada 23 aprilie-04 mai 2020; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârii Guvernului 
nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi ale 
Hotărârii Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19;   
         În temeiul art.129 alin.2 lit.e coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.56/2020 referitoare la aprobarea contractului de parteneriat între 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Teatrul 
Național „Marin Sorescu”, în vederea organizării Festivalului Internațional 
Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Serviciul 
Imagine şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

          INIŢIATOR,   AVIZAT, 
             PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 
       Mihail GENOIU       Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  119325 / 18. 08.2020 

                                                                                                  Se aprobă, 
                                                                                                  PRIMAR 

                                                                                                 Mihail GENOIU 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

Prin Hotărârea nr. 56/2020, Consiliul Local al Municipiului Craiova a 

aprobat contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” din 

Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția 
a XII-a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020, iar în data de 

02.03.2020 a fost semnat Contractul de Parteneriat nr. 37889.  
     Ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, 

dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele 

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a 

Hotărârii nr. 394/18 mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, a Hotărârii nr. 668/14 august 2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 

august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în 

conformitate cu prevederile  art. 129 și art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019, privind Codul Administrativ, propunem spre aprobare Consiliului 

Local Municipal proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 56/2020, întrucât nu a produs efecte. 

 

 

Șef Serviciu, 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.   119466 / 18.08.2020               
                                                                

                                                                                      Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                    Mihail GENOIU 
                                                       
                                                                                     

                                  Direcția Economico - financiară 
                                                                                   Daniela MILITARU 

 
                        

RAPORT 
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2020 
privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova și Teatrul 

Național „Marin Sorescu” din Craiova 
 

     Prin Hotărârea nr. 56/2020, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat 
contractul de parteneriat între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în vederea 
organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-a, la Craiova, în 
perioada 23 aprilie-04 mai 2020, iar în data de 02.03.2020 a fost semnat Contractul 
de Parteneriat nr. 37889.  

     Prin adresa nr. 48660/16.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova, 
Teatrul Național Marin Sorescu a solicitat anularea evenimentului cultural prevăzut a 
se desfășura în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 și reprogramarea sa în anul 2021.  

     Evenimentul a fost prevăzut în Nota de fundamentare a Serviciului Imagine cu nr.  
8169/14.01.2020, privind cheltuielile estimative necesare activităţilor din Municipiul 
Craiova pe parcursul anului 2020 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, Articolul 
203030, iar suma de 2.800.000 lei necesară organizării evenimentului a fost alocată 
prin HCL nr. 33/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova pentru anul 2020. Prin Notele de fundamentare ale Serviciului 
Imagine cu nr. 75046/26.05.2020 și 96358/06.07.2020 a fost disponibilizată suma de 
2.800.000 lei la solicitarea Direcției Economico-Financiară în vederea achiziționării 
unui computer tomograf de ultimă generație pentru Spitalul de Boli Infecțioase Victor 
Babeș Craiova. 

     Elementele centrale ale regimului juridic al actelor administrative sunt 
reprezentate de legalitatea si oportunitatea acestora, care impreuna asigura 
valabilitatea actelor. 
       În ceea ce privește oportunitatea, aceasta releva calitatea actului administrativ de 
a satisface atât rigorile stricte ale legii, cât și o nevoie socială determinată, într-un 
timp și loc date.  



 

Luând în considerare cele menționate mai sus și având în vedere restricțiile și 
interdicțiile impuse prin legislația privind măsurile specifice de prevenire și control a 
răspândirii coronavirusului SARS Cov-2, Festivalului Internațional Shakespeare  
propus a fi organizat în perioada 23 aprilie-04 mai 2020, precum si faptul că în 
contextul dat, nu se mai reflectă o concordanță între realitatea socială și dispozițiile 
ce dau conținut actului administrativ, acest act nu mai îndeplinește condiția de 
oportunitate. 

     Ținând seama de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și 
internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/15 mai 2020, privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii 
nr. 394/18 mai 2020, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, a Hotărârii nr. 668/14 august 2020 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile  
art. 129 și art. 139 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul 
Administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele:    

     1. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2020 
privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova și Teatrul Național „Marin Sorescu” din 
Craiova, în vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XII-
a, la Craiova, în perioada 23 aprilie-04 mai 2020 . 

               
           Şef Serviciu Imagine,                                                            Întocmit,             
       Marina ANDRONACHE                                                  Daniela CHIROIU    

                                                 
                                                     

Control Financiar-Preventiv,  
Simona Crenguța RUGEANU 
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