
   
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                           PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală 

a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală Europeană 2021” 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
26.06.2014.  
 Având în vedere raportul nr.88121/2014 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Redacţie ziar, Purtător de cuvânt, prin care se propune desemnarea 
reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021”;  

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; 

În temeiul art.36, alin.2 lit. a coroborat cu alin.3 lit. c, art.37, art.45 alin.1, 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 desemnarea dlui. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală 
Culturală Europeană 2021”. 

Art.2. Votul în Adunarea Generală Ordinară a Asociaţiei a persoanei desemnate la art.1 
din prezenta hotărâre, va fi exprimat în limitele mandatului special acordat de 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine, Relaţii Internaţionale, Redacţie 
ziar, Purtător de cuvânt, dl. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin şi Asociaţia „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021” vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 
 



   
 

 
                                                                                                   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL Imagine, Relatii Internationale, Redactie Ziar, Purtator de Cuvant 
Nr. 88121/17.06.2014                                                                                      

 
   Se  Aproba, 

                                                                                                       PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguta VASILESCU 
 

 
RAPORT 

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova in Adunarea Generala a 
Asociatiei „Craiova - Capitala Culturala Europeana 2021” 

 
 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 319/2013 s-a aprobat constituirea Asociatiei 
„Craiova Capitala Culturala Europeana 2021”, cu sediul in municipiul Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.7, jud. Dolj, participarea Municipiului Craiova, in calitate de membru fondator la 
constituirea Asociatiei, statutul si actul constitutiv ale acesteia. 

Potrivit statutului si actului constitutiv, membrii fondatori ai ASOCIATIEI sunt: 
Municipiul Craiova, Judetul Dolj, Teatrul National „Marin Sorescu”, Teatrul Liric “Elena 
Teodorini”, Filarmonica “Oltenia”, Casa de Cultura “Traian Demetrescu”, Teatrul pentru Copii 
si Tineret „Colibri”, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale 
Dolj, Ansamblul Folcloric „Maria Tanase”, Muzeul de Arta, Muzeul Olteniei, Biblioteca 
Judeteana „Alexandru si Aristia Aman”, Universitatea din Craiova, Institutul de Cercetari 
Socio-Umane “C.S.Nicolaescu-Plopsor”,  Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Casa de 
Cultura a Studentilor, Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Directia judeteana pentru Cultura, 
Culte si Patrimoniul Cultural National Dolj, Mitropolia Olteniei iar, organul de conducere este 
Adunarea Generala a Asociatilor.  

In exercitarea atributiilor sale, Adunarea Generala adopta hotarari prin care  stabileste 
strategia si obiectivele generale ale ASOCIATIEI, aproba bugetul de venituri si cheltuieli, 
bilantul contabil, aproba raportul de activitate al Consiliului director si da descarcare de 
gestiune acestuia pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar anterior , controleaza 
activitatea derulata de Consiliul director, Comisia de cenzori si de aparatul de lucru al 
Consiliul director , alege si revoca, individual si colectiv, membrii consiliului director si 
cenzorii, infiinteaza filiale, confirma primirea noilor membri in perioada dintre adunari, 
modifica actul constitutiv si statutul - dizolva si lichideaza ASOCIATIA si stabileste destinatia 
bunurilor dupa lichidare. 

Membrii ASOCIATIEI au dreptul sa participe la ADUNARILE GENERALE, sa puna in 
discutie si sa ia parte la dezbaterea  problemelor care intereseaza domeniul sau bunul mers al 
ASOCIATIEI si sa isi exprime prin vot optiunea cu privire la ordinea de zi si la proiectele 
supuse dezbaterii in organele de conducere, de administrare si de control ale ASOCIATIEI, 
daca este cazul. 

Potrivit art. 38 din Statut, membrii fondatori si asociatii au drept de vot egal in 
Adunarea Generala iar exercitarea votului se realizeaza de catre persoana desemnata in mod 
expres de catre fiecare asociat. 

Prin hotararea nr. 1 a Adunarii Generale a Asociatilor s-a aprobat componenta nominala 
a primului organ de conducere si a primului organ de administrare ale Asociatiei, in care 
Municipiul Craiova este reprezentat legal de  doamna Lia - Olguta Vasilescu – Primar. 



   
 

Pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii Asociatiei se impune desemnarea 
domnului Pirvulescu Ionut Cosmin ca reprezentant al Municipiului  Craiova in Adunarea 
Generala a Asociatiei Craiova Capitala Culturala Europeana 2021, ale carui atributii sunt 
reglementate in capitolul IX din Statut.  
 Fata de cele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova 
urmatoarele: 

desemnarea domnului Pirvulescu Ionut Cosmin sa reprezinte Municipiul  Craiova in 
Adunarea Generala a Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021”;  

1. -   votul in Adunarea Generala a Asociatilor va fi exprimat  de domnul Pirvulescu Ionut 
Cosmin in limitele mandatului special acordat de catre Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

2.  
  Sub aspectul temeiului juridic, proiectul de hotarare se fundamenteaza pe dispozitiile, 
Legii 215/2001R  privind administratia publica locala, Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociatii si fundatii, modificata si completata. 
 

Serviciul Imagine, Relatii 
Internationale, Purtator de Cuvant, 

Redactie Ziar, 
 

                              Intocmit, 
 

Ionut PIRVULESCU 
 

                           Carmen LICU 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 
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