
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului Festivalul 
Internaţional „Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 2016 

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

24.11.2016; 
  Având în vedere raportul nr.182815/2016 întocmit de Serviciul Imagine prin care se 

propune asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului Festivalul Internaţional 
„Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 2016; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit. b şi e coroborat alin.4 lit.a şi alin.7, lit. a, art.45 alin.2 
lit.f, art.61 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului 

Craiova, cu Fundaţia Constantin, în vederea susţinerii evenimentului Festivalul 
Internaţional “Adrian Păunescu”, ediţia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 
2016, conform contractului de asociere prevăzut în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei, inclusiv TVA, din bugetul local al 
municipiului Craiova, pentru organizarea evenimentului prevăzut la art.1 
cuprinzând următoarele: cazare, transport şi onorarii pentru invitaţi, organizare 
spectacole: sceno-tehnică, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, simpozioane, lansări de carte, premii, diplome, flori. 

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze contractul de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.4. Se aprobă Programul evenimentului prevăzut la art.1, conform anexei nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară, Serviciul 
Imagine şi Fundaţia Constantin vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
              INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 



        Lia-Olguţa VASILESCU                                           Ovidiu MISCHIANU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr.  182815/                                                                                  
 

                                                                                    Se aprobă 
                                                                                      Primar, 

                                                                                Lia OlguŃa VASILESCU 
 
 
 

           Director Executiv, 
     DirecŃia Economico – Financiară 

                                                                                  Lucia ŞTEFAN 
 
                                                   
 
 
 

RAPORT 
privind alocarea de fonduri de la bugetul local în vederea organizării 

evenimentului Festivalul InternaŃional „Adrian Păunescu”, ediŃia a IV-a,  
01- 03 decembrie 2016,  de către FundaŃia Constantin 

 
 

 Adrian Păunescu s-a născut în Basarabia, dar şi-a petrecut cea mai mare parte 
a copilăriei la Bârca, în judeŃul Dolj, iar o parte din studii le-a urmat în Municipiul 
Craiova. A fost autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, 
scriitor, traducător şi om politic. 

 Adrian Păunescu este cunoscut mai ales ca poet – debutând în 1960 şi fiind 
unul dintre cei mai prolifici autori români contemporani – şi ca organizator 
al Cenaclului Flacăra, înfiinŃat în anul 1973, adevărat fenomen de masă, întrunire 
muzical-culturală desfăşurată periodic în anii 1973–1985, de regulă în oraşele mari 
ale României, unde artiştii promovaŃi de poet prezentau lucrări muzicale şi literare 
în faŃa unui public numeros. În cadrul cenaclului, Păunescu a încurajat cultura de 
masă îndrăgită de publicului tânăr. 

 Festivalul InternaŃional „Adrian Păunescu” se află deja la cea de-a IV-a ediŃie 
şi prin organizarea lui, se urmăreşte continuarea unei tradiŃii începute în anul 2013 
la Craiova, localitate de care se leagă o parte importantă a vieŃii, educaŃiei, 
activităŃii şi implicării publice ale poetului Adrian Păunescu. Acest eveniment 
cultural şi civic de excepŃie va reuni poezia, muzica, dialogul, dezbaterile ştiinŃifice, 
chestiuni fundamentale în care Adrian Păunescu a crezut cu toată fiinŃa sa: 
valoarea, atitudinea, concordia, civilizaŃia, performanŃa, cultura prin adăugire, 
identitatea naŃională şi tendinŃa către universalitate. 
 Festivalul va reuni atât personalităŃi consacrate ale vieŃii publice din spaŃiul 



etnic şi cultural românesc, precum Tudor Gheorghe, Nicu Alifantis, HoraŃiu 
Mălăele etc, dar şi noi talente şi valori, urmărindu-se în acest fel şi sprijinirea 
generaŃiei tinere. 

În cele trei zile de festival vor fi reîmprospătate în memoria 
contemporaneităŃii operele şi ideile relevante marca „Adrian Păunescu”, mai cu 
seamă cele care au legătura cu oraşul care i-a fost atât de drag şi de apropiat -  
Craiova, precum: imnul sportiv “Cântec pentru Oltenia“, poezia şi cântecul 
“Craiova, my love“, poemul şi cântecul “Stelele Sudului“, poeziile “Scrisoare către 
Ilie Balaci“, “Toamna la Craiova“, “Imn pentru Dăbuleni“, „Balada pentru Amza 
Pellea“, “Dinspre Dunăre încoace“ etc. 

În urma solicitării FundaŃiei Constantin, înregistrată la Primăria Muncipiului 
Craiova cu numărul 178836/09.11.2016, s-a convenit acordarea sprijinului în 
vederea organizării evenimentului „Festivalul InternaŃional Adrian Păunescu” 
ediŃia a IV-a, din partea Primăriei Municipiului Craiova şi a Consiliului Local 
Municipal. 

Participarea la acest eveniment a oraşului Craiova, Primăriei şi Consiliului 
Local Municipal aduce un dublu beneficiu – atât pentru locuitorii oraşului care vor 
avea posibilitatea ca timp de trei zile să ia parte la un act cultural de o înaltă Ńinută, 
dar şi beneficii de imagine pentru oraşul Craiova şi instituŃiile partenere, având în 
vedere amploarea şi vizibilitatea acestui eveniment. 

     În calitate de co-organizator al evenimentului, Muncipiul Craiova a alocat 
suma de 180.000 lei, inclusiv TVA, de la bugetul local pentru organizarea 
manifestărilor din cadrul evenimentului „Festivalul InternaŃional Adrian 
Păunescu”, ediŃia a IV-a 2016, care se vor desfăşura exclusiv pe raza municipiului 
Craiova, cuprinzând: cazare, transport şi onorarii pentru invitaŃi, organizare 
spectacole: sceno-tehnică, lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de 
promovare, simpozioane, lansări de carte, premii, diplome, flori şi va pune la 
dispoziŃie spaŃiul de desfăşurare al evenimentului din data de 01 decembrie 2016, 
cu titlu gratuit, respectiv PiaŃa „FraŃii Buzeşti” din Craiova. 

łinând seama de cele prezentate anterior, în conformitate cu prevederile art. 36, 
alin. 2, lit. e din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare conform căruia „Consiliul Local exercită (...) 
atribuŃii privind cooperarea interinstituŃională pe plan intern şi extern”, coroborat cu 
alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform căruia „în exercitarea atribuŃiilor (...) 
Consiliul Local hotărăşte, în condiŃiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine, în vederea finanŃării şi realizării în comun a unor acŃiuni, lucrări, 
servicii sau proiecte de interes public local”, propunem spre aprobare Consiliului Local 
Municipal urmatoarele: 

 
1. Încheierea unui contract de asociere între Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi FundaŃia Constantin, în 
vederea susŃinerii evenimentului Festivalul InternaŃional „Adrian 
Păunescu”, ediŃia a IV-a, în perioada 01-03 decembrie 2016, conform 
Contractului de Asociere prevăzut în Anexa 1 ce face parte integrantă din 
prezentul raport; 



2. Alocarea sumei de 180.000 lei inclusiv TVA, din bugetul local al 
Municipiului Craiova, pentru organizarea evenimentului Festivalul 
InternaŃional „Adrian Păunescu” ediŃia a IV-a, 2016, cuprinzând cazare, 
transport şi onorarii pentru invitaŃi, organizare spectacole: sceno-tehnică, 
lumini, sunet, servicii de restaurant, materiale de promovare, 
simpozioane, lansări de carte, premii, diplome, flori; 

3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Contractul 
de Asociere; 

4. Se aprobă programul evenimentului, conform Anexei 2 la prezentul raport. 
 
 
 
 

Şef Serviciu, Serviciul Imagine, 
Andreea Şuiu Cătălin Praja 

Daniela Chiroiu 
Mădălina Albu 

Carmen Licu 
 

 
                                                                               
          

Avizat pentru legalitate, 
Robert GhiŃă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 1   
 

CONTRACT DE ASOCIERE 
Nr.________/_________2016 

 

încheiat între: 
 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal cu sediul în judeŃul 

Dolj, Municipiul Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7, cont RO 
43TREZ24A510103203030X, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415907, fax. 0251/411561, 
reprezentată prin Lia OlguŃa Vasilescu, în calitate de primar al Municipiului Craiova şi 
Lucia Ştefan în calitate de Director Executiv al DirecŃiei Economico-Financiare, 

 
şi 
  
FundaŃia Constantin, cu sediul în Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr.84, sector 1,  

înregistrată la Registrul Persoanelor Juridice, înfiinŃată în baza SentinŃei Civile nr. 
205/1995, pronunŃată de Judecătoria Sector 1, Bucureşti,în dosar nr. 204/PJ/1995, cod 
IBAN  RO33RNCB0082044161300001 deschis la BCR Bucureşti, reprezentată prin 
Andrei Alexandru Păunescu,  în calitate de director executiv.  

 
 Art. 1 Obiectul acordului: 

Asocierea în scopul organizării evenimentului Festivalul InternaŃional „Adrian 
Păunescu,” ediŃia a IV –a, care va avea loc în perioada 01-03 decembrie  2016, la 
Craiova. 

 
 Art. 2 Durata contractului: 
 Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui şi este valabil până la data 
de 04 decembrie 2016. 
 
           Art. 3 Principii de colaborare 
 Principiile care stau la baza prezentului contract sunt transparenŃa, iniŃiativa, 
implicarea, colaborarea, perseverenŃa, echitatea, competenŃa, responsabilitatea, non 
partizanatul şi respectarea legislaŃiei în vigoare. 
 
 Art. 4 ObligaŃiile părŃilor: 

FundaŃia Constantin se obligă: 
a) să realizeze, în perioada 01-03 decembrie 2016, evenimentul Festivalul 

InternaŃional „Adrian Păunescu”, ediŃia a IV–a; 
b) să se asigure că organizarea evenimentului se va desfăşura în cele mai bune 

condiŃii, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 
c) să asigure resursele umane, instalaŃiile, echipamentele şi alte asemenea necesare 

desfăşurării evenimentului; 
d) să facă referire pe toate materialele informative care promovează evenimentul la 

faptul că “partenerii principali ai evenimentului sunt Primăria Municipiului Craiova 
şi Consiliul Local Municipal”; 



e) să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea reclamei 
necesare promovării evenimentului Festivalul InternaŃional „Adrian 

Păunescu”, ediŃia a IV–a, 2016; 
f) să suporte toate riscurile şi să achite reparaŃiile necesare în cazul realizării unor 

pagube materiale bunurilor proprietatea Municipiului Craiova, precum şi 
terŃelor persoane împreună cu bunurile ascestora care au suferit prejudicii create 
direct sau indirect din activităŃille cuprinse în evenimentul Festivalul 
InternaŃional „Adrian Păunescu”, ediŃia a IV–a, 2016; 

g) să obŃină de la UCMR – ADA  - autorizaŃia neexclusivă de utilizare a muzicii în 
scop lucrativ pentru evenimentul Festivalul InternaŃional „Adrian Păunescu”, 
ediŃia a IV–a, 2016 şi să achite contravaloarea obŃinerii acestei autorizaŃii; 

h) să achite către UCMR – ADA contravaloarea taxelor pentru drepturile de autor, 
conform legislaŃiei în vigoare; 

i) să obŃină şi să achite contravaloarea tuturor autorizaŃiilor necesare organizării 
evenimentului Festivalul InternaŃional Adrian Păunescu, ediŃia a IV-a, 2016; 

j) să nu implice financiar Municipiului Craiova în ce priveşte costurile 
evenimentului, altele decât cele prevăzute în prezentul contract; 

k) să achite contravaloarea consumurilor înregistrate la utilităŃi, pentru spectacolul 
din data de 01 decembrie 2016; 

l) să prezinte documentele justificative privind cheltuielile efectuate la valoarea 
contractului, pentru suma alocată de Municipiul Craiova prin prezentul 
contract, in termen de 30 de zile, după finalizarea evenimentului. 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local Municipal se obligă: 

 
a) a) să sprijine acŃiunile întreprinse pentru organizarea şi promovarea 

evenimentului, conform HCL nr.___________________;  
b) să asigure decontarea cheltuielilor privind organizarea manifestărilor  din 

cadrul evenimentului Festivalul InternaŃional „Adrian Păunescu” , ediŃia a IV –
a, în perioada 01-03 decembrie 2016, care se vor desfăşura exclusiv în municipiul 
Craiova, în sumă de 180.000 lei inslusiv TVA, numai după prezentarea 
deconturilor justificative/devize de către FundaŃia Constantin, privind suma 
alocată, din care vor fi suportate: cazare, transport şi onorarii pentru invitaŃi, 
organizare spectacole: sceno-tehnică, lumini, sunet, servicii de restaurant, 
materiale de promovare, simpozioane, lansări de carte, premii, diplome, flori; 

c) să asigure în mod exclusiv şi gratuit spaŃiul de desfăşurare a evenimentului din 
data de 01 decembrie 2016, respectiv PiaŃa „FraŃii Buzeşti”; 

d) să sprijine logistic acŃiunile întreprinse pentru organizarea evenimentului prin 
asigurarea amplasării de pavilioane, mese şi scaune ce vor fi folosite în zona de 
back –stage; 

e) să sprijine promovarea evenimentului; 
f) să asigure ordinea publică în conformitate cu Legea nr. 60/1991 cu sprijinul 

organelor abilitate în perioada 01-03 decembrie 2016; 
g) să asigure eliberarea autorizaŃiilor de liber acces în zona de desfăşurare a 

evenimentului din data de 01 decembrie 2016 pentru maşinile care transportă 
logistica necesară desfăşurării acestuia; 

h) să permită racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică pentru 



spectacolul din data de 01 decembrie 2016; 
i) să comunice Serviciului de AmbulanŃă, Biroului Rutier Craiova, Grupării de 

Jandarmi Mobilă „FraŃii Buzeşti” Craiova, Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean 
„Mihai Bravu” Dolj, Inspectoratului JudeŃean de PoliŃie Dolj, PoliŃiei Locale 
Craiova, PoliŃiei Municipiului Craiova, Serviciului Rutier Dolj şi Inspectoratului 
pentru SituaŃii de UrgenŃă „Oltenia” judeŃul Dolj, manifestările ce vor avea loc, 
în vederea acordarii sprijinului prin asigurarea de asistenŃă si personal de 
specialitate, în perioada desfăşurării evenimentului. 
 

  Art. 5 ForŃa majoră  
ForŃa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, 

părŃile fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forŃă majoră, în 48 
de ore de la data producerii acestuia.  

 
Art. 6 Litigii 

 Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluŃiona pe cale amiabilă 
şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaŃiei româneşti în vigoare. 
 

 Art.7 DispoziŃii finale 
DispoziŃiile prezentului contract se pot modifica prin acte adiŃionale doar cu 

acordul ambelor părŃi.  
Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părŃilor contractante.  
Prezentul contract conŃine un număr de 3  (trei) pagini şi s-a încheiat într-un 

număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., 
data semnării lui. 

 
Municipiul Craiova prin  Consiliul 

Local Municipal  Craiova 
Primar, 

FundaŃia Constantin, 

Lia OlguŃa Vasilescu Andrei Alexandru Păunescu 
 
              
 

           Director Executiv  
   DirecŃia Economico- Financiară,                                                                                                                                                                                             
                     Lucia Ştefan 
 
 
 

      Şef Serviciul Imagine, 
                   Andreea Şuiu 
 
 
                                                Avizat pentru legalitate, 
                                                           Robert GhiŃă 
                                                                                                                                  

 
 



  
ANEXA 2 

 
 
 

PROGRAM - proiect 
Festivalul InternaŃional „Adrian Păunescu”, ediŃia a IV-a, 2016 

Craiova, 1-3 decembrie 2016 
 
 
 
 

 01 Decembrie 2016 
- 14.00-15.00 - Deschiderea Festivalului - Muzeul de Artă Craiova 
- 16.00-17.00 - Vizită la sculpturile din Craiova care il reprezintă pe Adrian 

Păunescu - momente de muzică şi poezie 
- 18.00 - Spectacol în aer liber “Remember Cenaclul Flacăra - In memoriam 

Adrian Păunescu“, PiaŃa „FraŃii Buzeşti”  
 
 02 Decembrie 2016 

- 19.00 - Concert extraordinar Tudor Gheorghe “DeclaraŃie de dragoste“, pe 
versuri de Adrian Păunescu, Intrare liberă, Teatrul NaŃional “Marin 
Sorescu“ 

 
 03 Decembrie 2016 

- 11.00 - 13.00 - Simpozion pe teme de literatură, jurnalism şi istorie, 
Filarmonica Oltenia 

- 13.30 - 15.00 - Concurs de poezie. Acordarea Premiilor Festivalului în 
prezenŃa juriului şi a organizatorilor 

- 18.00 - Recital HoraŃiu Mălăele, Intrare liberă, Filarmonica „Oltenia” 
Craiova 

- 19.00 -  Recital Nicu Alifantis & Fragil, Intrare liberă, Filarmonica Oltenia 
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