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PROIECT 

      Nr. 153/02.10.2020 

 
H O T Ă R Â R E 

cu privire la:  asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în 
vederea organizării și finanțării evenimentului  Festivalul National de 

Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea 
contractului de prestări servicii încheiat în vederea organizării 

evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 
2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției nr.142 din 

Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 
 

 Având în vedere: 
-   Referatul de aprobare nr.10165/02.10.2020 al Președintelui 
Consiliului Județean Olt; 
- Adresa Primăriei Municipiului Caracal nr.43795/01.10.2020, 
inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 10115/01.10.2020;  
-   Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-  Prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Prevederile  Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 
16/14.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului Judetului Olt,  pe anul 
2020 si estimări pe anii 2021-2023, cu rectificările ulterioare; 
-  Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 201/19.12.2019 cu 
privire la aprobarea „Calendarului manifestărilor culturale în  anul 
2020”. 
 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. a), 
alin.(5) lit. d), alin.(7) lit. a) și c), art. 182 alin.(1) și (4) coroborat cu 
art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. a) si f) și art.196 alin.(1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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Consiliul Judeţean Olt adoptă prezenta  h o t ă r â r e. 
 
 Art.1. Se aprobă asocierea între Judeţul Olt, prin Consiliul 
Judeţean Olt, şi Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului 
Caracal,  în vederea organizării şi finanţării evenimentului Festivalul 
Național de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a. 
         Art.2. Se aprobă contractul de prestari servicii incheiat  între 
Municipiul Caracal, prin primar, în parteneriat cu Judeţul Olt, prin 
Consiliul Judeţean Olt, în calitate de achizitor, și Asociația „On Air” 
Bucureşti, în calitate de prestator, înscris în Anexa care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Se aprobă cuantumul și efectuarea plații contribuţiei  
Județului Olt în sumă de 275 mii lei în vederea organizării şi finanţării 
evenimentului „Festivalul  Național  de Teatru  „Stefan Iordache” 
Caracal 2020 – Ediția  a X-a, de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și 
religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, 
recreerii și religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - 
cultural”. 
         Art.4. Pozitia nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale în 
anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
201/19.12.2019 se modifică, după cum urmează: 

a) Coloana a 2-a se rectifică și va avea următorul cuprins: 
„Festivalul Național de Teatru „Stefan Iordache”, Ediția a X-a”, 

b) Coloana a 4-a „ Locul și perioada de desfășurare” se modifică și 
va avea următorul cuprins: „ Teatrul Național Caracal, 06-11 
octombrie”.    
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice,  

Buget - Finanţe, Serviciului Buget, Impozite şi Taxe  din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt, Consiliului Local 
al Municipiului Caracal, Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Olt şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt. 
   
      

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE  

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
Marius OPRESCU 

 
 
                                                                                  AVIZAT, 
                                                            Secretar General al Judeţului Olt 
                                                                        Marinela-Elena ILIE 
 
 
CD/CC/2 ex. 
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la: 

asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și 
finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 
2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii încheiat în vederea 

organizării evenimentului Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” 
Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea poziției nr.142 din 

Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 

  

      Proiectul de hotărâre propune: asocierea între Județul Olt și municipiul 
Caracal în vederea organizării și finanțării evenimentului  Festivalul National de 
Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de 
prestări servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National 
de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și modificarea 
poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020. 

În municipiul Caracal funcționează Teatrul Național Caracal, unde anual 
se desfășoară Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal, cu 
participarea unor prestigioase trupe de teatru din țară și din capitală. Teatrul 
dispune de un imobil modern cu dotări importante și deservește locuitorii 
municipiului Caracal, cât și  locuitorii județului Olt. 

 În vederea desfășurării Festivalului Național de Teatru „Ștefan 
Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, ediție dedicată unuia dintre cei mai mari 
actori ai teatrului românesc, Emil Boroghină, Primăria Municipiului Caracal, cu 
adresa nr. 43795/01.10.2020, înregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
10115/01.10.2020, ne comunică faptul că festivalul (editia a X-a) are loc in 
perioada 06-11 octombrie 2020 și solicită   participarea în calitate de partener, 
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precum și sprijin financiar Consiliului Județean Olt în sumă de 275 mii lei în 
vederea organizării și finanțării în comun a Festivalului Național de Teatru 
„Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a. 

 Proiectul de hotărâre propune asocierea între Județul Olt, prin 
Consiliul Județean Olt  și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local Caracal, în 
vederea organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru 
„Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a și aprobarea contractului de 
prestări servicii ce a fost încheiat  în acest sens. 

Contractul de prestări servicii a fost încheiat între Municipiul Caracal, prin 
primar, în parteneriat cu Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, reprezentat de 
Președinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, și Asociația „On Air” București, 
în calitate de prestator, pe de altă parte, conform Anexei la proiectul de 
hotărâre. 

Asociația „On Air” a comunicat: 
- oferta financiară, respectiv 315.000 lei, care se încadrează în prevederile 

art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, înscrisă în Anexa nr.1 la contractul de 
servicii; 

- programul manifestărilor culturale (care se desfășoară în perioada 06-11 
octombrie 2020), înscris în Anexa nr. 2 la contractul de servicii. 

Precizăm că în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2020”, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 201/19.12.2019,  Festivalul Național 
de Teatru „Ștefan Iordache”, Caracal 2020 figurează la poziția nr. 142. 

Dintr-o eroare, la coloana a 2-a de la pozitia nr.142, a fost consemnată 
ediția a VIII-a, în loc de ediția a X-a, ceea ce impune modificarea acestei poziții. 
Menționăm că ediția a VIII-a a avut loc în anul 2018.  

De asemenea, acest festival a fost programat să se desfășoare în 
perioada aprilie - mai, dar intervenind pandemia de coronavirus și toate măsurile 
dispuse pentru prevenirea și combaterea acesteia, nu s-a mai putut desfășura, 
astfel că se impune și modificarea coloanei a 4-a a poziției 142 din „Calendarul 
manifestărilor culturale în anul 2020” în sensul înscrierii perioadei 06-11 
octombrie.    

Cuantumul contribuției Consiliului Județean Olt este în sumă de 275.000 
lei, plata efectuându-se de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, 
subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, 
articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - cultural”. 

Temeiul legal al reglementărilor cuprinse în proiectul de hotărâre îl 
reprezintă art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. a), 
alin.(5) lit. d), alin.(7) lit. a) și c), art. 182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 
alin.(1) și alin.(3) lit. a) si f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
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Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care permit cooperarea sau asocierea cu alte unități 
administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate în vederea promovării unor 
interese comune, respectiv cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public județean. 

Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre cu privire la: 
asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și 
finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” 
Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii 
încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea 
poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020, 
îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 
 
 
 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE 

CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 
        Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD/CC/2 ex. 



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 
Directia Economică, Buget - Finanțe 
Serviciul Juridic Contencios 
Nr.10168/02.10.2020                                                                    APROB                       

          PREȘEDINTE 
        MARIUS OPRESCU 

 
 
 
AVIZAT 

VICEPRESEDINTE 
Ioan CIUGULEA 

   

 
 

Raport 
 

la Proiectul de Hotărâre cu privire la: 
asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării și 
finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” 
Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii 

încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și pentru modificarea 

poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020 
  

În Referatul de aprobare la Proiectul de Hotărâre, se explică modul de 
fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre, care are ca 
obiect asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea organizării 
și finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru „Stefan Iordache” 
Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de prestări servicii 
încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul National de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum și modificarea poziției 
nr.142 din Calendarul manifestărilor culturale pe anul 2020. 

În municipiul Caracal funcționează Teatrul Național Caracal, unde 
anual se desfășoară Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache” Caracal, 
cu participarea unor prestigioase trupe de teatru din țară și din capitală. 
Teatrul dispune de un imobil modern cu dotări importante și deservește 
locuitorii municipiului Caracal, cât și  locuitorii județului Olt. 
 În vederea desfășurării Festivalului Național de Teatru „Ștefan 
Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, ediție dedicată unuia dintre cei mai mari 
actori ai teatrului românesc, Emil Boroghină, Primăria Municipiului Caracal, 
cu adresa nr. 43795/01.10.2020, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr. 
10115/01.10.2020, ne comunică faptul că festivalul (editia a X-a) are loc in 



perioada 06-11 octombrie 2020 și solicită   participarea în calitate de 
partener, precum și sprijin financiar Consiliului Județean Olt în sumă de 275 
mii lei în vederea organizării și finanțării în comun a Festivalului Național de 
Teatru „Ștefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a. 
 Proiectul de hotărâre propune asocierea între Județul Olt, prin Consiliul 
Județean Olt  și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local Caracal, în vederea 
organizării și finanțării evenimentului Festivalul National de Teatru „Ștefan 
Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a și aprobarea contractului de prestări 
servicii ce a fost încheiat  în acest sens. 

Contractul de prestări servicii a fost încheiat între Municipiul Caracal, 
prin primar, în parteneriat cu Județul Olt, prin Consiliul Județean Olt, 
reprezentat de Președinte, în calitate de achizitor, pe de o parte, și Asociația 
„On Air” București, în calitate de prestator, pe de altă parte, conform Anexei 
la proiectul de hotărâre. 

Asociația „On Air” a comunicat: 
- oferta financiară, respectiv 315.000 lei, care se încadrează în 

prevederile art.7 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, înscrisă în Anexa nr.1 la 
contractul de servicii; 

- programul manifestărilor culturale (care se desfășoară în perioada 06-
11 octombrie 2020), înscris în Anexa nr. 2 la contractul de servicii. 

Precizăm că în „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2020”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 201/19.12.2019,  
Festivalul Național de Teatru „Ștefan Iordache”, Caracal 2020 figurează la 
poziția nr. 142. 

Dintr-o eroare, la coloana a 2-a de la pozitia nr.142, a fost consemnată 
ediția a VIII-a, în loc de ediția a X-a, ceea ce impune modificarea acestei 
poziții. Menționăm că ediția a VIII-a a avut loc în anul 2018.  

De asemenea, acest festival a fost programat să se desfășoare în 
perioada aprilie- mai, dar intervenind pandemia de coronavirus și toate 
măsurile dispuse pentru prevenirea și combaterea acesteia, nu s-a mai putut 
desfășura, astfel că se impune și modificarea coloanei a 4-a a poziției 142 
din „Calendarul manifestărilor culturale în anul 2020” în sensul înscrierii 
perioadei 06-11 octombrie.    

Cuantumul contribuției Consiliului Județean Olt este în sumă de 
275.000 lei, plata efectuându-se de la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și 
religie”, subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și 
religiei”, articol 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social - cultural”. 

Temeiul legal al reglementărilor cuprinse în proiectul de hotărâre îl 
reprezintă art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare,  art.173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (3) lit. 
a), alin. (5) lit. d), alin.(7) lit. a) și c), art. 182 alin. (1) și (4) coroborat cu art.139 



alin. (1) și alin. (3) lit. a) si f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care permit cooperarea sau asocierea cu alte unități 
administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate în vederea promovării unor 
interese comune, respectiv cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public județean. 

 Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre cu privire 
la: asocierea între Județul Olt și municipiul Caracal în vederea 
organizării și finanțării evenimentului  Festivalul National de Teatru 
„Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, aprobarea contractului de 
prestări servicii încheiat în vederea organizării evenimentului Festivalul 
National de Teatru „Stefan Iordache” Caracal 2020, Ediția a X-a, precum 
și pentru modificarea poziției nr.142 din Calendarul manifestărilor 
culturale pe anul 2020, îndeplinește condițiile legale și se propune 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

   Director executiv                              Șef Serviciu Buget 
 Constanța Dumitru                       Impozite și Taxe 
                           Nicolaie Bușoiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Șef Serviciu Juridic Contencios 

Ana Venera Ștefănescu 

 

 

 

 

CD/CC/2ex. 


