
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA        
                                                                                                                                            
                          PROIECT 
 
 

   HOTĂRÂREA NR.______ 
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.950/2021, raportul nr.3456/2021 al Serviciului 
Resurse Umane și raportul de avizare nr.4660/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de 
Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii 
și Tineret „Colibri” Craiova; 

În conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;  
           În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat cu alin.7 lit.d, art.139 alin.3 lit.h,  art.154 alin.1 
şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, modificată și completată; 
 
 

                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă desemnarea dnei./dlui._______________, reprezentant al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Colibri” Craiova. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.67/2016. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova şi persoana desemnată 
la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
INIŢIATOR,       AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR GENERAL, 



            Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

                     
 
 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.950/05.01.2021                                               
                                                                                                      
 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI 
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL 

TEATRULUI  PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA 
 
 

                
          Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 67/2016 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova  ; 

- încetarea mandatului de consilier local al persoanei desemnate ca reprezentant 
în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” 

Craiova; 
- prevederile art.19, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind 

instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. d din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

 
Propunem promovarea proiectului de hotărâre privind: 
 

- desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova  

și, pe cale de consecință, încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr. 67/2016. 

 
 

 
PRIMAR, 

LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
 

 

 
 

  Întocmit, 
Pt. Șef Serviciu, 

 
 
 

Olga Georgescu 

 
 



 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR.3456/08.01.2021                                               
                                                                                                                                                                               
 

RAPORT 
PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI  PENTRU COPII ŞI TINERET 

„COLIBRI” CRAIOVA 
            

                 Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, funcţionează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare și O.U.G. nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 
fiind o instituţie publică de concerte cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova.  
         Managerul instituţiei este sprijinit în activitatea pe care o desfăşoară de către Consiliul Administrativ, 
organism cu rol deliberativ, conform art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi 
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu 
modificările şi completările ulterioare și de Consiliul Artistic, organism cu rol consultativ. 
              În conformitate cu prevederile art.19, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin decizie a directorului general sau, după caz, a directorului se 
înfiinţează consiliul administrativ, organism cu rol deliberativ, format din:   
           a) preşedinte - directorul general sau, după caz, directorul;   
           b) membri:   
            - directorii, directorii adjuncţi sau, după caz, şefii compartimentelor funcţionale;   
            - consilierul juridic;   
            - delegatul sindicatului reprezentativ, propus de acesta, sau, după caz, reprezentantul salariaţilor;   
            - reprezentantul autorităţii administraţiei publice centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează 
instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz, reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat 
de aceştia.  
            Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.67/2016 s-a aprobat desemnarea 
domnuluiVoicu Dorel, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul Administrativ 
al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova. 
            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7 lit. d din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local 
exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local. În exercitarea acestor atribuţii, consiliul 
local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes local privind: ... cultura; .   
           Având în vedere că a încetat mandatul de consilier local al persoanei desemnate ca reprezentant în 
Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova, propunem, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, 
precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, elaborarea 
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în 
Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” Craiova și, pe cale de consecință, 
încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 67/2016. 
 

ȘEF SERVICIU: 
CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Data:08.01.2021 
Semnătura:__________ 

 
ÎNTOCMIT: 

MIHAELA FLORESCU 
Îmi asum responsabilitatea privind 

fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 



 
 

Data:08.01.2021 
             Semnătura:__________ 

 



 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr.4660/12.01.2021  
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 950/05.01.2021, 
 - Raportul nr. 3456/08.01.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri” 
Craiova, Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau 
concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările 
ulterioare și O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.67/2016,  
         - În baza prevederilor art. 129 alin.2 lit d coroborat cu alin 7 , art. 196 alin1 lit a din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al Municipiului Craiova în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret 
„Colibri” Craiova si ,pe cale de consecință, incetarea efectelor HCL nr.67/2016. 
 
 
 
 
 Director Executiv,                     Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                             cons. jur. Ghita Robert 
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