
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                            PROIECT   
        

                                                 HOTĂRÂRE NR._______ 
privind aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în 

comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.05.2017;  

  Având în vedere raportul nr.71261/2017 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin 
care se propune aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a 
Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu 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, republicată; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă asocierea între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova, în vederea administrării în 
comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu”. 

Art.2. Contractul de asociere între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Opera Română Craiova va fi aprobat de Consiliul 
Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Opera Română Craiova 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

                 INIŢIATOR,    AVIZAT, 
                PT. PRIMAR,     PT. SECRETAR, 
               VICEPRIMAR,     Ovidiu MISCHIANU 

  Adrian COSMAN 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.    71261 / 24 .05.2017 

     Se aprobă, 
      Pt Primar, 

                                                                                                                 Viceprimar, 
                                                                                                              Adrian Cosman 
 
 

RAPORT 
privind asocierea Municipiului Craiova prin Consiliul Local al municipiului Craiova 

cu Opera Română Craiova în vederea  administrării în comun a obiectivului 
TEATRU DE VARĂ din "PARCUL NICOLAE ROMANESCU 

 
 
 
 

 
Primaria Municipiului Craiova, prin Directia Elaborare si Implementare Proiecte a 

finalizat proiectul: "REABILITARE TEATRU DE VARĂ DIN "PARCUL NICOLAE 
ROMANESCU", proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 
1, Domeniul major de interventie 1.1., in baza Contractului de finanţare nr. 
3678/01.04.2013, Cod SMIS 40756, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate 
de Organism Intermediar şi Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Craiova, în calitate 
de beneficiar. 

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea 
infrastructurii urbane specifice culturii. Obiectivele specifice se refera la creşterea 
importantei activitatilor artistice si a culturii precum, îmbunătăţirea accesului şi participării 
publicului la cultură şi activitati artistice, creerea unei imagini bune a comunităţii, formarea 
unei atitudini responsabile şi promovarea valorilor sociale in special in randul tinerilor. 

Unicat în România, Parcul Nicolae Romanescu este un valoros monument de artă 
şi arhitectură peisagistică şi una dintre cele mai interesante realizări de acest gen din 
Europa, iar teatrul de vară este locul unde pot fi desfăşurate activităţi culturale prilejuite de 
diferite aniversări sau concerte ale orchestrelor de muzică uşoară şi populară, chiar de 
operă şi de operetă. 

Potenţiali beneficiari ai Teatrului de Vară sunt atât locuitorii municipiului Craiova cât 
şi turiştii pentru că Parcul Nicolae Romanescu are un potenţial turistic ridicat putând fi 
principalul pol de atractie turistică al oraşului. 

Proiectul de reabilitare a teatrului de vară reprezintă un sprijin major pentru ONG- 
urile locale pentru că această investiţie va fi un cadru ideal de prezentare şi promovare a 
activităţi lor, în special a acelora care care au ca obiectiv principal problemele de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii. 

Teatrul de vară va oferi studenţilor şi elevilor din municipiu un cadru urban potrivit 
activitatilor de relationare socio-culturală de relaxare si de petrecere a timpului liber, prin 
punerea in scena a pieselor de teatru. 

Va facilita de asemenea derularea de activităţi de voluntariat pentru elevi si studenţi 
prin punerea in scenă a conceptului de teatru forum. Se va sustine legătura intre elevii si 
studentii din municipiul nostru şi instituţiile abilitate in a  dezvolta activitati culturale, adică 
instituţiile de teatru, ONG uri sau cluburi de teatru cu sprijinul nemijlocit al autorităţilor 
publice locale. 

Municipiul Crauiova deţine un număr de 5 instituţii de teatru şi unităţi muzicale. 
 Prin amenajarea Teatrului de vară din parcul Nicolae Romanescu, actorii, artiştii, 

muzicienii, compozitorii şi interpretii de muzică clasică au acum posibilitatea să aducă arta 
spectacolului şi concertelor aproape de publicul larg, incurajând comunitatea să participe 
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la evenimentele culturale. De asemenea companiile de teatru din ţară îşi pot desfăşura 
proiectele lor într-un spaţiu plăcut, iar investitia va sprijini şi colaborările între instituţiile de 
cultură din Craiova şi alte astfel de instituţii din ţară, teatre sau alte centre de cultură, prin 
intermediul cărora va fi facilitată derularea de acţiuni de cultură, piese de teatru şi 
improvizaţie. 

În cererea de finanţare care face parte integrantă din Contractul de finanţare nr. 
3678/01.04.2013, Cod SMIS 40756, Consiliul Local al Municipiului Craiova si-a asumat 
responsabilitatea că va asigura intreţinerea şi functionarea infrastructurii nou creeate pe o 
perioadă de minim cinci ani după finalizarea sa şi că va fi responsabil cu întreţinerea 
infrastructurii nou creeate. Se menţionează de asemenea că sustenabilitatea institutională 
a proiectului este asigurată, fiind vorba de o instituţie a administraţiei publice, şi că teatrul 
de vară va rămâne in proprietatea şi administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova.  

În cererea de finanţare s-a specificat faptul că autoritatea locală are capacitatea 
instituţională, operaţională şi financiară  de a asigura menţinerea intretinerea şi 
funcţionalitatea investiţiei după încheierea proiectului. 

 
Deoarece obiectivul specific al proiectului de reabilitare a Teatrului de Vară se 

referă la creşterea importantei activitatilor artistice si a culturii, precum îmbunătăţirea 
accesului şi participării publicului la cultură şi activitati artistice, este nevoie ca structura 
funcţională care va participa alături de Consiliul Local la administrarea obiectivului 
să fie o instituţie de cultură. 

 
Opera Română Craiova este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, 

având deplină autonomie în realizarea proiectelor şi acţiunilor culturale şi artistice proprii 
sau în colaborare, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor centrale sau locale, 
concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii.  

Pentru atingerea obiectivelor, Opera Română Craiova desfăşoară activităţi specifice 
de studierea pieţei, adaptarea tehnicilor de publicitate şi vânzare specifice de impresariat 
şi organizare de spectacole, îmbunătăţind astfel imaginea şi comunicarea spectacolelor 
produse, de colaborarea cu radiourile , televiziunile, publicaţiile, precum şi cu alte instituţii 
de profil artistic din ţară şi din străinătate. 

Opera Română Craiova are ca obiective principale promovarea valorilor muzicale 
autohtone şi universale, precum şi ale artelor interpretative, de operă, operetă, balet şi alte 
spectacole muzicale, atât pe plan naţional cât şi internaţional.  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare, a fost aprobat prin HCL nr.140/2015  
modificat prin HCL 206/2015. Astfel, în cadrul Operei Române există compartimente 
funcţionale şi personal specializat care poate administra Teatrul de Vară: 

-Serviciul administrativ- aflat în subordinea managerului, are obiectiv principal 
asigurarea deservirii, întreţinerii şi funcţionării imobilelor aflate în administrarea institutiei, 
inclusiv asigurarea utilitătilor. 

-Serviciul Imagine- identifică structurile (persoane fizice sau juridice) care pot 
susţine şi promova cultura, realizarea unor evenimente şi spectacole; contribuie la 
promovarea tinerelor talente în domeniul spectacolului muzical; menţine legăturile cu 
instituţiile de formare profesională în domeniul artistic;  asigură legătura dintre Opera 
Românã Craiova şi celelalte instituţii similare din ţară şi din străinătate. 

-Formaţia PSI - execută şi răspunde de asigurarea condiţiilor şi cerinţelor de pază, 
PSI şi mediu, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru publicul spectator; 

Prin adresa nr.69800 a fost solicitat un punct de vedere cu privire la posibilitatea ca 
autoritatea locală să dea în aministrare obiectivul Teatru de Vară în cadrul unui contract 
de asociere în vederea administrării Opera Română Craiova ca fiind asociat 
administrator, şi dacă acest fapt este de natură să respecte cele înscrise în cererea de 
finanţare a proiectului. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia prin 
răspunsul cu nr.71137/24.05.2014 ne transmite faptul că asocierea cu o instituţie de 
cultură nu contravine prevederilor contractului de finanţare.  
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Date fiind toate aceste aspecte, este necesar a se incheia o asociere intre 

Municipiul Craiova în calitate de asociat participant, prin Consiliul Local al Municipiului 
Craiova si Opera Română Craiova în calitate de asociat administrator, in vederea 
administrarii in comun a Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu reabilitat în 
cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 1, Domeniul major de interventie 
1.1  

               
 Faţă de cele expuse şi în conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.e coroborat cu 
alin. 7 lit. a,  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
propunem adoptarea unei hotărârii care să aibă ca obiect :  
 
- aprobarea asocierii Municipiului Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu 

Opera Română Craiova, în vederea administrării în comun a TEATRULUI DE VARĂ 
DIN "PARCUL NICOLAE ROMANESCU" conform unui contract de asociere ce va fi 
aprobat ulterior de către Consiliul Local al Municipiului Craiova.  

 
  

 
 

 
 

 
Director executiv,                                                                Intocmit, 
   Gâlea Ionuţ                                                            exp. Madlen Chiriac 
 
 
 
 
 
Vizat pentru legalitate, 
Cons.jur. Isabela Cruceru 
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