
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                      PROIECT 

 
                                                 HOTĂRÂRE NR. ______ 

privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova ca în numele şi pe 
seama unităţii administrativ teritoriale, să semneze şi să depună la Ministerul 
Culturii, declaraţia pe propria răspundere a municipiului Craiova, candidat 

pentru titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021” 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015;  

   Având în vedere raportul nr. 137975/2015 întocmit de Serviciul Imagine prin 
care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Craiova ca în numele şi pe 
seama unităţii administrativ teritoriale, să semneze şi să depună la Ministerul Culturii, 
declaraţia pe propria răspundere a municipiului Craiova, candidat pentru titlul de 
„Capitală Europeană a Culturii 2021”;   

   În temeiul art.36, alin.2, lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.4, art.37, art.45, 
alin.2, lit.a, 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 împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia Olguţa Vasilescu, 

ca în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale, să semneze şi să 
depună la Ministerul Culturii, declaraţia pe propria răspundere a municipiului 
Craiova, candidat pentru titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021”,   
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Imagine vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
              INIŢIATOR,          AVIZAT, 
                PRIMAR,           PT. SECRETAR, 
      Lia - Olguţa VASILESCU              Ovidiu MISCHIANU 

 
 

 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL IMAGINE 
Nr.  137975 / 16.09.2015 

            Se  Aproba, 
                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguta VASILESCU 

 
   

RAPORT 
privind împuternicirea Primarului Municipiului Craiova , doamna Lia Olguţa 

Vasilescu, ca în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale să semneze şi să 
depună la Ministerul Culturii declaraţia pe propria răspundere a Municipiului 

Craiova,  candidat pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 
 

Asociaţia “Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021” a fost infiinţată în anul 2013 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 319, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi 
completată. 

Asociaţia are ca scop profund cultural şi instructiv educativ, acela de a pregati şi 
promova la toate nivelurile proiecte pentru asigurarea Programului “Craiova Capitală 
Europeană a Culturii 2021”. Asociaţia stabileşte programul seriei de evenimente, pune în 
practică toate măsurile necesare pentru buna derulare a acestuia şi dezvoltă proiecte 
culturale în ideea sustenabilităţii şi a Programului “Craiova Capitală Europeană a Culturii 
2021” . 

În vederea depunerii dosarului privind acceptarea candidaturii pentru titlul de 
Capitală Europeană a Culturii 2021, Municipiul Craiova are obligaţia de a completa o 
declaraţie pe propria răspundere care să aibă ca şi conţinut obligatoriu următoarele 
elemente:  

- denumirea oficială completă,  
- forma juridică oficială 
-  adresa oficială completă 
- cod de înregistrare în scopuri de TVA 

şi să o depună la Ministerul Culturii. 
 Faţă de cele prevăzute mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art.5 coroborate cu 
prevederile art.36, alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6, lit.a, punctul 4 din Legea 215/2001 
republicată privind administraţia publică locală, autorităţile administraţiei publice locale 
exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe 
delegate care, în raport de conţinutul declaraţiei pe propria răspundere, cad în sarcina 
ambelor autorităţi, atât deliberative, cât şi executive (Consiliul Local, Primarul Municipiului 
Craiova) se impune împuternicirea Primarului Municipiului Craiova , doamna Lia Olguţa 
Vasilescu, ca în numele şi pe seama unităţii administrativ teritoriale să semneze şi să depună 
la Ministerul Culturii declaraţia pe propria răspundere a Municipiului Craiova, prevăzută în 
anexa la prezentul raport. 

       Serviciul Imagine 
 

                              Intocmit, 
 

Ionut PIRVULESCU 
 

                          Arthur ANDRIŢOI 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 
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