
                                       

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                          
           PROIECT 

 
 

        HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, în 

Opera Română Craiova 
 

        
 

         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2013. 

Având în vedere raportul nr.175476/2013 întocmit de Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului  prin care se propune schimbarea denumirii Teatrului Liric 
„Elena Teodorini” Craiova, în Opera Română Craiova;      

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată prin Legea nr. 48/2003, modificată şi 
completată prin Legea nr.76/2007; 

 În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.d, art.45 alin.3, 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 schimbarea denumirii Teatrului Liric „Elena Teodorini” Craiova, în 
Opera Română Craiova. 

  Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.208/2002. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi 
Teatrul Liric „Elena Teodorini” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

 
INIŢIATOR, AVIZAT, 

PRIMAR, SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



                                       

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                        SE APROBĂ, 
Direcţia Urbanism şi amenjarea teritoriului             PRIMAR 
Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană     Lia Olguţa VASILESCU 
Nr.175476 / 22.11.2013      

 
 
  
                  

RAPORT DE SPECIALITATE 
 privind schimbarea denumirii Teatrului „Liric Elena Teodorini„ în Opera Română 

Craiova 
 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 2, lit. d şi art.3, alin.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.63/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 48/2003, privind atribuirea sau 
shimbarea de denumiri şi modificată prin Legea nr. 76/2007, şi a art. 36, alin. 2, lit. e şi 
cu dispozitiile art. 45, alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publica locală. 

 Oraşul Craiova este unul dintre centrele culturale de tradiţie ale ţării. Aici, 
spectacolul muzical a găsit, de-a lungul vremii, condiţiile şi susţinerea necesară pentru a 
se dezvolta. 

 Fondarea teatrului craiovean în anul 1850 (după alți cercetători in 1848), 
materializată de Costache Caragiale și Costache Mihăileanu (sprijiniți de intelectuali 
olteni melomani, precum Gheorghe Chițu și Pera Opran), au stimulat difuzarea către 
public a genurilor muzicale ale vodevilului, operei și operetei. În repertoriul primei 
stagiuni apar vodevilurile, vodevilul  ce a fost mijlocul cel mai eficace de stimulare a 
interesului pentru spectacolul cu muzică, pentru operă și operetă mai târziu. 

 Începând cu anul 1894, când repertoriul este reprezentat în principal de operetă 
se creeaza o adevărată dinastie artistică. Anul 1974 aduce deja o activitate structurată 
pe trei domenii, înscriindu-se pentru prima dată în repertoriu un spectacol muzical 
pentru copii. Profesionalismul, activitatea si interesul pentru operă și operetă face ca la 
1 iunie 1979 să se inființeze Teatrul Liric prin decizia 264 a Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al judetului Dolj. 

 Pe data de 23 septembrie 1996, prin hotărârea 2430 din 02.10.1996 a 
Consiliului Județean Dolj se aprobă schimbarea denumirii “Teatrul Liric Craiova” în 
“Teatrul de Operă și Operetă Craiova”. Ulterior, în perioada 1996-1997, teatrul ia 
numele Elenei Teodorini, iar din anul 2002, când se sărbătoresc 30 ani de activitate 
neîntreruptă, se revine la numele atestat documentar, Teatrul Liric “Elena Teodorini” 
Craiova. 

 Cu o  ofertă repertorială ce se adresează tuturor categoriilor de spectatori, 
Teatrul „Liric Elena Teodorini„ reuşeşte cu o frecvenţă variabilă să desfăşoare Festivalul 



                                       

Internaţional “Elena Teodorini” care a ajuns în anul 2013 la cea de a XII -a ediţie şi a 
inclus Concursul Internaţional de canto “Elena Teodorini” - ediţia inaugurală. 

 Cu repertoriu alcătuit cu predilecţie din lucrări de operă, prin valoarea 
deosebită a soliştilor de operă angajaţi, a soliştilor de operă invitaţi, prin faptul că opera 
reuşeşte să adune autentice somităţi ale vieţii artistice autohtone şi internaţionale şi, 
îndeosebi, prin impactul pe care această nouă titulatură o va avea asupra imaginii 
internaţionale a acestei instituţii de cultură, Direcţia Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului – Serviciul Urbanism şi Nomenclatură Urbană propune spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova  schimbarea denumirii Teatrului „Liric Elena 
Teodorini„ în Opera Română Craiova şi în consecinţă încetarea efectelor Hotărârii 
Consiliului Local Craiova nr.208/2002. 

Proiectul de hotărâre a Consiliului Local Craiova şi documentaţia aferentă privind 
schimbarea denumirii Teatrului „Liric Elena Teodorini„ în Opera Română Craiova, va fi 
supusă avizării Comisiei de Atribuire de Denumiri a Judeţului Dolj. 

 
 
 

ARHITECT SEF, ŞEF SERVICIU, 
Gabriela MIEREANU 

 
 

Stela Mihaela ENE 
 
 
 
 

 ÎNTOCMIT, 
 consilier Daniela NADOLU 
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