
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

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

scriitoarei Ileana Vulpescu 
 

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

de 28.05.2015; 
     Având in vedere raportul nr.68555/2015 întocmit de Serviciul Imagine, Relaţii 

Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune conferirea 
titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, scriitoarei Ileana Vulpescu; 

      În conformitate cu art.36 alin.8, 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.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

scriitoarei Ileana Vulpescu – în semn de recunoştinţă pentru 
întreaga sa activitate, pentru o viaţă dedicată literaturii, pentru 
participarea sa la redactarea lucrărilor Dicţionarul limbii române şi 
Dicţionarul explicativ al limbii române, pentru toate proiectele sale 
care au promovat şi promovează imaginea pozitivă a României şi 
pentru susţinerea mediului academic. 

 
 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT.SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU 
 



 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine, RelaŃii InternaŃionale,Purtător de Cuvânt, RedacŃie Ziar 
Nr.  68555 / 08.05. 2015 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - OlguŃa VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Scriitoarei  Ileana Vulpescu 
 
 

 La doar 26 km de Municipiul Craiova se află comuna BratovoieşŃi. Aici, în 
anul 1932, s-a născut  marea prozatoare şi romancieră, Ileana Vulpescu. 
 La vârsta de 7 ani, s-a mutat la Craiova, împreună cu mama sa care  s-a 
recăsătorit. Locuia în apropiere de Parcul Bibescu, pe strada Jitianu şi erau vecini 
de casă cu ministrul de Externe al Poloniei.  
 Şcoala a făcut-o la Craiova: la Şcoala Primară „Regina Elisabeta“ şi la Liceul 
„Elena Cuza“. 
 În anul 1953 a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din București 
unde a studiat limba şi literatura franceză. Pe atunci Bucureştiul era un oraş 
patriarhal. La statuile din faŃa UniversităŃii, erau încă trăsuri cu birjari lipoveni. 
Aveau taftane lungi, de pluş, aveau brâu bleu, iar trăsurile erau foarte elegante în 
interior, iar caii erau daŃi cu cremă de ghete pe copite.  
 A lucrat ca lexicograf la Institutul de Lingvistică al Academiei și a colaborat 
la redactarea lucrărilor Dicționarul limbii române și Dicționarul explicativ al limbii 
române între anii 1959-1975. 
 De-a lungul carierei sale, Ileana Vulpescu a scris foarte multe romane printre 
care şi „Arta conversației”, care a reușit să ajungă best-seller înainte de 1989. 
 Intr-un interviu, Ileana Vulpescu,  a declarat că  „Istoria omenirii este un 
compendiu de crime, de orori, totuşi literatura a supravieŃuit; cultura, uneori 
respirând din toŃi plămânii, altminteri gâfâind, şi-a tras totuşi sufletul. La fel şi 
astăzi. Nu informaŃia strică lumea, ci promovarea agresivă a nonvalorii. Dar vorba 
chinezilor: foarfeca lui Dumnezeu tunde toŃi copacii sau Dumnezeu n-a lăsat 
niciun capac s-ajungă pân’ la cer. 



 

 Epoca noastră ori ne va stinge prin intoxicare ori evenimente neprevăzute 
vor aduce oamenii cu picioarele pe pământ, îi vor îndrepta spre valorile esenŃiale 
ale vieŃii.” 
 
 În semn de recunoştinŃă pentru întreaga sa activitate, pentru o viaŃă 
dedicată literaturii, pentru participarea sa la redactarea lucrărilor Dicțțțționarul 
limbii române șșșși Dicțțțționarul explicativ al limbii române, pentru toate proiectele 
sale care au promovat  şi promovează imaginea pozitivă a României şi pentru 
susŃinerea mediului academic, în conformitate cu prevederile art. 36, alin.8 din 
Legea AdministraŃiei Publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem, spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
conferirea TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – Scriitoarei  Ileana Vulpescu 
 
  

 

 
 
 

Serviciul Imagine, RelaŃii 
InternaŃionale, Purtător de Cuvânt, 

RedacŃie Ziar, 
 

                              Întocmit, 
 

IonuŃ PÎRVULESCU 
 

                           Arthur  ANDRIłOI 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 
 


