
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                      
 

HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

domnului Valer DELLAKEZA 
 

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

de 27.09.2012; 
     Având in vedere raportul nr.121348/2012 întocmit de Compartimentul 

Imagine, Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se 
propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
domnului Valer DELLAKEZA; 

      În conformitate cu art.36 alin.8, art.45 alin.1 şi art.61 alin.2 din Legea  
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

 
 
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

domnului Valer DELLAKEZA – în semn de recunoştinţă pentru 
marile calităţii artistice care îl definesc, pentru capacitatea de a se 
dărui prieteniei şi tuturor celorlalţi, pentru marea sa dragoste 
purtată Craiovei şi oamenilor săi. 

 
 

 
   
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 



Primăria Municipiului Craiova 
Compartiment Imagine, Relaţii Internaţionale,  
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr.121348/20.09.2012 
 

Aprobat, 
Primar 

Lia Olguţa Vasilescu 
 

 
 

Raport privind conferirea 
Titlului CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Domnului Valer DELLAKEZA 
 

 
 Marcant� personalitate, Valer DELLAKEZA, se înscrie în galeria marilor arti�ti craioveni, 
adevarat slujitor al artei teatrale. 
 Valer DELLAKEZA, n�scut la Craiova în 1942, a implinit de curând 70 de ani, debutând 
pe scena Na�ionalului în 1954, la vârsta de 12 ani, slujind Teatrul Na�ional din Craiova de 
peste 58 de ani,fiind în acest moment cel mai vechi component al colectivului. 
 Actorul Valer DELLAKEZA a contribuit la realizarea unor mari spectacole ob�inând 
doua distinc�ii mari atribuite în cadrul Galelor Premiilor UNITER si anume Premiul pentru cel 
mai bun actor, acordat în anul 1999 pentru rolul Truffaldino din “Slug� la doi st�pâni” �i Premiul 
pentru întreaga activitate atribuit în anul 2012 pentru cariera sa artistic� exemplar�. Premiile 
UNITER reprezint� cele mai înalte distinc�i ale teatrului românesc care îi r�splatesc pe cei mai 
buni arti�ti. Maestrul a ob�inut cea mai mare distinc�ie atribuit� pân� în acest moment teatrului 
românesc �i anume Premiul Criticii, acordat în anul 1991 Teatrului Na�ional din Craiova pentru 
spectacolul “Ubu Rex cu Scene din Macbeth” în regia lui Silviu Purc�rete la Festivalul 
Interna�ional Edinburgh, o adev�rat� Olimpiad� a artei, în care Valer Dellakeza interpreta, al�turi 
de Ilie Gheorghe, unul dintre cele dou� roluri de mare întindere. 

 În semn de recunostin�� pentru marile calit��i artistice care îl definesc, pentru 
capacitatea de a se d�rui prieteniei �i tuturor celorlal�i, pentru marea sa dragoste purtat� 
Craiovei �i oamenilor s�i propunem spre aprobare conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA –Domnului Valer DELLAKEZA. 

         Prezentul raport a fost întocmit cu scopul de a fi pus pe ordinea de zi a �edin�ei 
Extrordinare din data de joi, 27.09.2012, unde va fi supus votului Consiliului Local al 
Municipiului Craiova. 

 
     Întocmit, 

Ionuţ Pîrvulescu 
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