
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA    
    PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea 

organizării concursului la Filarmonica „Oltenia” Craiova şi comisiei de concurs şi 
a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  extraordinară din 

data de 09.11.2012; 
Având în vedere raportul nr. 148203/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane 

prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării 
concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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 modificarea anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.193/2012 cu privire la componenţa comisiei organizate pentru 
concursul de proiecte de management la Filarmonica „Oltenia” Craiova, în 
sensul înlocuirii dlui.Ştefănescu Ilarian, cu dl.Zarafescu Marius, reprezentant al 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica 
„Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
 

           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR,  SECRETAR, 
Lia - Olguţa VASILESCU   Nicoleta MIULESCU 

MUNICIPIUL CRAIOVA 



   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
Nr.148203/07.11.2012                          
               
                                                                                                          PRIMAR,  

                         LIA-OLGUTA VASILESCU                                                          
 
 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr. 193/2012 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare 

si desfasurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective in vederea 
organizarii concursului la Filarmonica „Oltenia” Craiova, precum si a comisiei de concurs si a comisiei 

de solutionare a contestatiilor 
 

 
 
 
Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova nr.193/2012, au fost aprobate 

Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, caietul de 
obiective, comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor, precum si criteriile de 
participare la concursul de proiecte de management la Filarmonica « Oltenia » Craiova, în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau 
concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, 
aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 269/2009. 

Comisia de concurs este alcătuită din specialişti în domeniu, desemnaţi de autoritatea locala, în 
funcţie de tipul instituţiei publice de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de 
management, precum şi din reprezentanţi ai autorităţii, numărul acestora din urmă neputand depăşi o 
treime din numărul total al membrilor comisiei de concurs.  

Dat fiind faptul ca domnul Stefanescu Ilarian, desemnat in comisia de concurs prin H.C.L. nr. 
193/2012, se afla in imposibilitatea de a participa la lucrarile comisiei de concurs in perioada 
26.11.2012-05.12.2012, propunem, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind 
managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi 
aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 269/2009 si 
Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, elaborarea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 193/2012 
referitoare la componenta comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru 
concursul de proiecte de management la Filarmonica « Oltenia » Craiova, in sensul inlocuirii domnului 
Stefanescu Ilarian, cu domnul Zarafescu Marius, reprezentant al Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National. 

 
 
 

 
SEF SERVICIU, AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

VIORICA GLIGORIJEVIC FLORICICA BOANGIU 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXA NR. 3 LA H.C.L.193/2012  
 

 
Comisia de concurs pentru desfăşurarea concursului de proiecte de 

management la Filarmonica „Oltenia” Craiova 
 
 

MEMBRI TITULARI 
 

1-consilier local – Socoteanu Răzvan Florentin 
2-specialist in domeniu – Ilarian Stefanescu, director executiv Teatrul National 
„Marin Sorescu” Craiova 
3-specialist in domeniu – Antoniu Zamfir, manager Teatrul Liric „Elena 
Teodorini” Craiova 
 

 
 
 
                              Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor 
 
1-consilier local – Manda Marian Sorin 
2-Deca Madalina Laura, consilier juridic Directia Juridica, Asistenta de 

Specialitate si Contencios Administrativ 
 3-Rezeanu Marinela, consilier juridic Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si 
Contencios Administrativ 
 

MEMBRI SUPLEANŢI 
 

         
1-consilier local – Popescu Nicoleta Laura 
2-specialist in domeniu – Cristina Munteanu, director adjunct Centrul Judetean de 
Cultura Dambovita 
3-specialist in domeniu – Jean Dumitrascu, director Filarmonica Pitesti 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Lucian Costin DINDIRICĂ 

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA    
    

     HOTĂRÂREA NR. 193 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de 

proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării 
concursului la Filarmonica „Oltenia” Craiova şi comisiei de concurs şi a comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa  ordinară din data de 
31.10.2012; 

Având în vedere raportul nr.137442/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizării 
concursului la Filarmonica Oltenia Craiova şi a comisiei de concurs şi a comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr.109, 110, 112, 113 şi 114/2012;   

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor 
publice, bibliotecilor şi aşezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată şi 
completată prin Legea nr.269/2009; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, 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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte 

de management şi caietul de obiective la Filarmonica „Oltenia” Craiova, 
prevăzute în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor în 
componenţa prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă criteriile de participare la concursul de proiecte de management la 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, prevăzute în anexa nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Filarmonica 
„Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 

 
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                 SECRETAR, 
      Lucian Costin DINDIRICĂ                                       Nicoleta MIULESCU 
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