
 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            
             
  
            PROIECT
                        

HOTĂRÂREA NR.  ____ 
privind desfăşurarea în municipiul Craiova a celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor 

„Marin Sorescu”,  în perioada 25 – 27 februarie 2013 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 
data de 14.02.2013; 

 Având în vedere raportul nr. 20799/2013 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt, prin care se propune desfăşurarea în 
municipiul Craiova a celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor “Marin Sorescu”, în perioada 25 
– 27 februarie 2013;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
modificată şi completată; 
          În temeiul art.36 alin. 2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct. 4, 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; 

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1. Se aprobă desfăşurarea în municipiul Craiova a celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor 
“Marin Sorescu”,  în perioada 25 – 27 februarie 2013. 

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor de organizare de la bugetul local, conform 
notei estimative de cheltuieli, care reprezintă anexă la prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Serviciul 
Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
       INIŢIATOR, AVIZAT, 
         PRIMAR,   SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 
 
 
 



 

 
           
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 20799/07.02.2013 
 
 
                                            APROBAT, 
              Primar,    

                             Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 

 
RAPORT 

 
 

 
 
          A devenit o tradiţie ca la sfârşitul lunii februarie să aibă loc omagierea 

marelui scriitor Marin Sorescu, o emblemă pentru viaţa spirituală şi culturală a 
Municipiului Craiova şi nu numai. Anul 2013 continuă ritualul cu cea de-a XIII-a ediţie 
a Festivalului cultural Marin Sorescu, eveniment ce se va desfăşura în zilele de 25, 26 
şi 27 februarie a.c. 

          Zilele Marin Sorescu reprezintă un regal de cultură, prilej cu care o întreagă 
comunitate îşi sărbătoreşte unul dintre cei mai importanţi şi mai reprezentativi oameni 
de cultură. Marin Sorescu este un veritabil simbol al Craiovei, al Olteniei şi al 
României, fiind de-a lungul carierei poet, dramaturg, prozator, eseist şi traducător. A 
avut peste 60 de cărţi apărute în străinătate, operele lui fiind traduse în peste 20 de ţări 
printre care: SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Columbia, India, Anglia, Germania, Franta, 
Grecia, Suedia, Italia, Olanda, Spania, Portugalia, China, Singapore, Rusia, Cehia, 
Slovacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria ş.a. S-a făcut remarcat şi prin preocuparea 
pentru pictură, deschizând numeroase expoziţii în ţară şi în străinătate. 

          În cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor Marin Sorescu se vor afla la 
Craiova nume reprezentative pentru lumea culturală, apropiaţi prieteni şi colaboratori ai 
marelui scriitor craiovean. In cadrul manifestărilor va avea loc Şedinţa Solemnă a 
Consiliului Local Municipal Craiova, se vor desfăşura spectacole cultural-artistice, vor 
fi oferite premii unor personalităţi importante ale lumii academice. 

        Ţinând seama de cele de mai sus şi în spiritul tradiţiei, propunem, în 
conformitate cu prevederile Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală, şi ale Legii 273/2006, republicată, privind finanţele publice locale, spre 
aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova desfăşurarea celei de-a XIII-a 



 

ediţii a Zilelor Marin Sorescu în perioada 25-27 februarie 2013 şi suportarea 
cheltuielilor de organizare de la bugetul local, conform notei estimative de cheltuieli 
ataşate.  

         
 
 
 
 
 
Şef Serviciu,                                                             Întocmit,  
Ionuţ Pîrvulescu                                                      Andreea Şuiu 
 
 
 

 
Avizat pentru legalitate, 

Floricica Boangiu 
 



 
          
      

Notă estimativă de cheltuieli  
privind organizarea Ediţiei a XIII-a a Zilelor Marin Sorescu,   

în perioada 25 - 27 februarie 2013 
 

Nr. 
crt. 

Felul serviciului sau materialelor Cheltuieli estimative 
LEI 

I Transport, cazare, mese de protocol şi 
recepţii pentru invitaţii din ţară şi din 

străinătate 

        40.000 lei net 

II Premiile Marin Sorescu pentru anul 2013         15.000  lei net 
III Organizarea unor spectacole de teatru 

(asigurare regie tehnică, recuzită, costume, 
premii artişti, transport, cazare, masă)  

 12.000 lei net 

 TOTAL GENERAL         67.000 lei net 
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