MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT

HOTĂRÂREA NR. ____
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.64/2022 referitoare la aprobarea asocierii între Municipiul Craiova, prin
Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în vederea organizării
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada
19.05-29.05.2022

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.04.2022;
Având în vedere referatul de aprobare nr.74958/2022, raportul nr.74959/2022 al
Serviciului Imagine şi raportul de avizare nr.75385/2022 al Direcţiei Juridice, Asistenţă
de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune modificarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64/2022 referitoare la aprobarea asocierii
între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, în
vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în
perioada 19.05-29.05.2022;
În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, modificată și completată, art.23 alin.1 din Ordonanţa de
Urgenţă nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum
şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, Legii nr.33/2005 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din
Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, Hotărârii Guvernului nr.90/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Legii nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.129 alin.2 lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139 alin.3 lit.f, art.154
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea art.5 pct.5.2 lit.a din contractul de asociere
nr.48578/07.03.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.64/2022, care va avea următorul conţinut:
„Să aloce suma de 2.800.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind
organizarea Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, ediția a XIII-a
2022, care va avea loc în perioada 19-29 mai 2022, exclusiv pentru
evenimentele din cadrul Festivalului organizate în Municipiul Craiova.”
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional de
modificare a contractului de asociere nr.48578/07.03.2022, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine şi Teatrul Naţional „Marin
Sorescu” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguţa VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Serviciul Imagine
Nr. 74958 /14.04.2022

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2022 prin care a fost
aprobat Contractul de asociere nr. 48578 /07.03.2022 încheiat între Municipiul
Craiova și Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, în vederea organizării
Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada
19 mai - 29 mai 2022

Prin HCL nr. 64/2022 a fost aprobată încheierea Contractului de asociere între
Municipiul Craiova și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova pentru organizarea
Festivalului Internațional Shakespeare în perioada 19 - 29 mai 2022 și, prin care, a
fost alocată suma de 2.500.000 lei pentru susținerea financiară a acestui eveniment.
Prezentul referat este întocmit ca urmare a solicitării Teatrului Național
”Marin Sorescu” de suplimentare cu 300.000 lei a sumei alocate de către Municipiul
Craiova pentru organizarea Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la
Craiova, în perioada 19 mai - 29 mai 2022.
Fundamentarea necesității suplimentării sumei alocate prin HCL nr. 64/2022
este prezentată în devizul anexat prezentului raport.
Având în vedere că Festivalul Internațional Shakespeare marchează un moment
extrem de important pentru craioveni, fiind un eveniment de renume mondial
organizat în Craiova și un brand pentru municipiul nostru grație artiștilor, regizorilor
și companiilor de teatru de prim rang invitați în cadrul acestuia, în conformitate cu
prevederile art. 129 alin. 7 lit. d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.
4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată și în
conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituțiile și
companiile de spectacole sau concerte precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic și conform Legii nr. 33/2005 pentru aprobarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 96/2004, privind trecerea Teatrului Național din Craiova în
subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, Hotărârea Guvernului nr. 90/2010,
privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, propunem promovarea, pe
ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Craiova din luna
aprilie 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local nr. 64/2022 prin care a fost aprobat Contractul de asociere nr.

48578/07.03.2022 încheiat între Municipiul Craiova, în calitate de Partener și
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, în calitate de Organizator, în
vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la
Craiova, în perioada 19 mai - 29 mai 2022.

Primar,
Lia-Olguța VASILESCU
Data: _______________
Semnătura: ______________

Întocmit,
Șef Serviciu,
Marina ANDRONACHE
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data: _______________
Semnătura: ______________

Municipiul Craiova
Primăria Municipiului Craiova
Serviciul Imagine
Nr. 74959/14.04.2022

RAPORT
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2022 prin
care a fost aprobat Contractul de asociere nr. 48578/07.03.2022 încheiat între
Municipiul Craiova și Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, în
vederea organizării Festivalului Internațional Shakespeare, ediția a XIII-a, la
Craiova,
în perioada 19 mai - 29 mai 2022.

Prin HCL nr. 64/2022 a fost aprobată încheierea Contractului de asociere
între Municipiul Craiova și Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova pentru
organizarea Festivalului Internațional Shakespeare în perioada 19 - 29 mai 2022 și,
prin care, a fost alocată suma de 2.500.000 lei pentru susținerea financiară a acestui
eveniment.
Prezentul raport este întocmit ca urmare a solicitării Teatrului Național
”Marin Sorescu” de suplimentare cu 300.000 lei a sumei alocate de către
Municipiul Craiova pentru organizarea Festivalului Internațional Shakespeare,
ediția a XIII-a, la Craiova, în perioada 19 aprilie - 29 mai 2022. Fundamentarea
necesității suplimentării sumei alocate prin HCL nr. 64/2022 este prezentată în
devizul anexat prezentului raport.
Având în vedere că Festivalul Internațional Shakespeare marchează un
moment extrem de important pentru craioveni, fiind un eveniment de renume
mondial organizat în Craiova și un brand pentru municipiul nostru grație artiștilor,
regizorilor și companiilor de teatru de prim rang invitați în cadrul acestuia, în
conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 lit. d) și alin. 9 lit. a), art. 139, din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, în conformitate
cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice
locale, actualizată și în conformitate cu dispozițiile art. 23 alin. 1 din O.G. nr.
21/2007, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic, și conform Legii nr. 33/2005 pentru
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2004, privind trecerea
Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor,

Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii, propunem:
1. Modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.
64/2022 conform Actului Adițional prevăzut în Anexa nr.1 ce face parte integrantă
din prezentul raport;
2. Mandatarea Primarului Municipiului Craiova să semneze Actul adițional
în forma prevăzută la Anexa nr. 1 la prezentul raport.

Şef Serviciu,
Marina ANDRONACHE
Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea şi legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului
Data: 14.04.2022
Semnătura:

Întocmit,
Minică PIPERESCU
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea şi legalitatea
întocmirii acestui act oficial
Data: 14.04.2022
Semnătura:

Control Financiar-Preventiv,
Adriana RÎNZESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
SERVICIUL IMAGINE
Nr............. /_________2022
ANEXA 1

Act Adiţional nr........./2022
la Contractul de asociere nr. 48578/07.03.2022
Încheiat între
MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA cu
sediul în Craiova, str. Târgului, nr. 26, Jud. Dolj, CUI 4417214, reprezentat prin Lia-Olguța
VASILESCU, în calitate de Primar al Municipiului Craiova, denumit în continuare Partener
și
TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” din Craiova, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza nr. 11,
cod fiscal 4417168, tel. 0251/416942, fax 0251/414150, cont nr. RO18TREZ29120G375000XXXX, legal
reprezentat prin Alexandru BOUREANU, în calitate de Manager, denumit în continuare ORGANIZATOR

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 64/2022 și a art. 6 din Contractul
de asociere nr. 48578/07.03.2022, s-a încheiat prezentul act adiţional.
Art.1
Art.5.2 lit. a) din Contractul de asociere nr. 48578/07.03.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, se obligă:
a) Să aloce suma de 2.800.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor privind organizarea
Festivalului Internațional Shakespeare Craiova, ediția a XIII-a 2022, care va avea loc în
perioada 19-29 mai 2022, exclusiv pentru evenimentele din cadrul Festivalului organizate în
Municipiul Craiova.”
Art. 2
Celelalte articole ale Contractului de asociere nr. 48578/07.03.2022 rămân neschimbate.
Art. 3.
Prezentul act adiţional devine parte integrantă a Contractului de asociere nr. 48578/2022 şi a fost
încheiat azi _____________ în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
Municipiul Craiova prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova

Teatrul Național „Marin Sorescu”
Craiova

Primar,

Manager,

Lia-Olguța VASILESCU

Alexandru BOUREANU

Pt. Director Executiv,
Direcţia Economico - Financiară,
Daniela MILITARU
Control Financiar-Preventiv,
Simona GHEORGHE

Director Artistic,
Vlad Drăgulescu – Director festival

Vizat C.F.P.P,

Şef Serviciul Imagine,
Marina ANDRONACHE
Avizat pentru legalitate,
Mariana-Denisa MUNTEANU

Vizat Biroul Juridic RU,
Hortensia MITREANU

TEATRUL NATIONAL "MARIN SORESCU" CRAIOVA
DEVIZ ESTIMATIV — suplimentare 300.000 lei

privind cheltuielile previzionate pentru pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi promovarea
evenimentului „Festivalul Internaţional Shakespeare" ediţia a XIII-a 2022(19 — 29 mai 2022) din suma
alocată cu această destinaţie de Consiliul Local şi Primăria Municipiului Craiova

Nr.
crt.

Categorii de cheltuieli/
Activităţi cu spectacolele şi evenimentele culturale incluseIn
programul Festivalului

SUMA
(lei)

0

1

2

1.

Servicii referitoare la activităţi cu spectacolele şi evenimentele
culturale incluse "in programul Festivalului, anexat la prezentul deviz
(onorarii, echipamente, prestări de servicii specifice, inchirieri, cazare,
masă, transport, asigurări, elemente decor si recuzită etc.):
• servicii de prestaţie artistică şi serviciile asociate: asigurarea
drepturilor de autor şi de reprezentare artistică aferente
spectacolelor, in exclusivitate pentru Festival, asigurarea
transportului intern şi internaţional pentru persoane, decoruri,
costume, echipamente, cheltuielile zilnice de masă ale
membrilor companiei, asigurări medicale, servicii de producţie
aferente reprezentării spectacolelor in Festival, servicii privind
adaptarea spectacolelor pe scena Festivalului, cheltuieli privind
prestarea de servicii audio, video, de lumini, traduceri simultane,
supra-titrări, translatori şi interpreţi, inchiriere de echipamente
audio, video, lumini, închirieri săli de spectacol incluzănd locaţii
si scenotehnica pentru spectacole 'in spaţii neconvenţionale,
cazări, etc.

300.000

• cheltuieli cu participanţii la sesiunile de Shakespearologie
A.I.C.T si CRITICAL STAGE, conferinţe ESRA (onorarii,cheltuieli de
transport, cazare şi masă, onorarii lectori, etc.);
• servicii de realizare expoziţii fotografice, de costume, grafică,
albume fotografice, editare, film ări, sesiuni foto, realizare
expoziţii si lansări de cărţi si materiale audio-video;
• premii;
• cheltuieli cu invitaţii din tară si străin ătate (cazare, transport,
masă, etc.);
• servicii administrative suport Festival;
• servicii pentru transport materiale si persoane, inclusiv
decontări;
• servicii producţie TNC pentru festival (confecţionarea de recuzită
mărunta, elemente decor, recuzita consumabilă, etc.)
TOTAL

-------; ..1317--- ---',..
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Director Artistic,

Vlad Drăgulescu

300.000

