
   
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA     

                                                                                                          PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – 

dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din 

data de 14.08.2014 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
31.07.2014.  
 Având în vedere raportul nr.109906/2014 întocmit de Servicul Imagine, relaţii 
Internaţionale, Redacţie Ziar, Purtător de Cuvânt, prin care se propune mandatarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova – dl. Ionuţ Cosmin 
Pîrvulescu, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei 
„Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 14.08.2014;  

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.276/2014  prin 
care s-a aprobat desemnarea dlui. Pîrvulescu Ionuţ Cosmin, reprezentant al 
Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaţiei „Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021”; 

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 mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova 
– dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu, de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţiei „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, din data de 
14.08.2014, următoarea ordine de zi: 
a. prezentarea raportului de activitate pentru anul 2013 şi a bugetului pentru 

anul 2014; 
b. discutarea şi supunerea la vot a proiectului de hotărâre privind modificarea 

statutului Asociaţiei; 
c. discutarea şi supunerea la vot a proiectului de hotărâre pentru aprobarea 

organigramei Asociaţiei; 
d. alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Asociaţiei pentru perioada august 

2014 - august 2015; 
e. alte probleme. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Servicul Imagine, relaţii Internaţionale, Redacţie 
Ziar, Purtător de Cuvânt, dl. Ionuţ Cosmin Pîrvulescu 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. 109906/ 29.07. 2014                                                                                      

 
  
 
    Se  Aproba, 

                                                                                                        PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguta VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova sa voteze ordinea de zi in 
Adunarea Generala Extraordinara 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, precum si statutul si actul constitutiv ale acesteia. 

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 276/2014 a fost desemnat reprezentantul 
Municipiului Craiova in Adunarea Generala a Asociatiei „Craiova Capitala Culturala 
Europeana 2021”, in persoana domnului Ionut Cosmin Pirvulescu. Acesta a fost imputernicit  
sa exprime votul in limitele mandatului special acordat de catre Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

In exercitarea atributiilor sale, potrivit art. 47 din Statutul Asociatiei „Craiova Capitala 
Culturala Europeana 2021”, Adunarea Generala 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 Consiliului director; alege si revoca, 
individual si colectiv, membrii consiliului director si cenzorii; infiinteaza filialele; confirma 
primirea noilor membri in perioada dintre adunari; modifica actul constitutiv si statutul; 
dizolva si lichideaza Asociatia si stabileste destinatia bunurilor dupa lichidare. 

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, 
conform prevederilor art. 38 din Statutul Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 
2021”. 
        Avand in vedere cele mentionate anterior  coroborate cu adresa Asociatiei „Craiova 
Capitala Culturala Europeana 2021”,  privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a 
Asociatiei pentru  data de 14 august 2014, ora 14.00, in Sala „Nicolae Romanescu” a Primariei 
Municipiului Craiova, avand pe ordinea de zi urmatoarele: 

1. Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2013 si a bugetului pentru anul 2014; 
2. Discutarea si supunerea la vot a proiectului de hotarare privind modificarea statutului 

Asociatiei, conform Anexei 1; 
3. Discutarea si supunerea la vot a proiectului de hotarare pentru aprobarea 

organigramei Asociatiei, conform Anexei 2; 
4.  Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui Asociatiei pentru perioada august 2014 

- august 2015; 



   
 

5.  Alte probleme. 
 
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova mandatarea domnului 

Ionut Cosmin Pirvulescu, pentru votarea ordinii de zi in cadrul  Adunarii Generale 
Extraordinare a Asociatiei „Craiova Capitala Culturala Europeana 2021”.  

 
 
Serviciul Imagine, Relatii 

Internationale, Purtator de Cuvant, 
Redactie Ziar, 

 

                              Intocmit, 
 

Ionut PIRVULESCU 
 

                           Carmen LICU 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 



 



Anexa 1 

Propunere de modificare a unor dispozitii din Statutul Asociatiei 

 

Art. 12. Cererea de retragere se comunică Consiliului Director cu minim 5 zile înainte de 
momentul la care urmează a produce efecte. 

Art. 13 Cauzele pentru excluderea unui membru al ASOCIAŢIEI sunt inactivitatea sau 
fapte de natura sa prejudicieze obiectivele, imaginea si principiile ASOCIAŢIEI. Măsura 
excluderii este propusa de Consiliul Director sau la sesizarea oricarui membru al ASOCIATIEI si 
este luată de Adunarea generala a asociaţilor cu majoritate simpla din numarul total de asociati 
(50% plus 1) 

Art. 36. Adunarea generala este statutar constituită în prezenţa majorității simple a 
asociaţilor si adoptă hotarâri cu votul majorităţii simple a asociaţilor prezenţi. 

Art. 37 In cazul in care nu se intruneste cvorumul de prezență, se va proceda la a doua 
convocare a acestora, în maxim 3 zile; deciziile se adopta cu votul majorităţii celor prezenţi, 
indiferent de numărul acestora. 

 Art. 41. Lucrarile Adunarii generale sunt conduse de președintele Asociației iar în lipsa 
acestuia de un membru al Consiliul Director.  

Art. 52. Dintre membrii Consiliului director sunt alesi de catre adunarea generala un 
presedinte si un vicepresedinte al ASOCIATIEI si al Consiliului Director care reprezinta 
interesele ASOCIATIEI. Mandatul acestora este de un an, iar prin votul Adunarii Generale a 
Asociatilor, poate fi reînnoit. 

Art. 55. Consiliul director se întruneste în sedine de lucru periodice. El este constituit 
valabil în prezenţa a majoritatii simple din numarul membrilor si ia decizii cu votul „pentru” a 
cel puţin jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului prezenţi sau reprezentaţi. 

Art. 77. În caz de dizolvare a ASOCIAŢIEI, bunurile ramase în urma lichidării nu se pot 
transmite catre persoane fizice. Bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre o alta 
asociatie cu obiect cultural asemantor care sa aiba sediul in Craiova si in care membru sa fie 
Muncipiul Craiova. 

 

 



ORGANIGRAMA ASOCIAȚIEI „CRAIOVA CAPITALĂ CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021“ 
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