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Nr. 205/22.09.2020

HOTARARE
Referitor la: aprobare sumii si regulament de organizare al concursiiliii de creafie literara p arte
vizuale „SIatina. Acasa la Eugen Ionescn” — edifia a IX-a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, mtrunit in §edinta ordinara din data
de 22.09.2020.

Avand in vedere:
initiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.65949/17.09.2020;
raportul de specialitate al Serviciului Cultura - Sport nr.65955/17.09.2020;
raportul de specialitate nr.66769/21.09.2020 al Directiei Generale Economice
prevederile Hotararii Consiliului Local nr.23/19.02.2020 referitoare la aprobare „Buget local
venituri §i cheltuieli pe anul 2020", cu modificarile §i completarile ulterioare;
prevederile Hotararii Consiliului Local nr.53/28.02.2020 referitoare la aprobare „Programe §i
Proiecte culturale, educative §i manifestari sportive pe anul 2020”, cu modificarile §i completarile
ulterioare;
prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile §i
completarile ulterioare §i prevederile art.9 lit. a) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finante;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activit&ti socio - culturale, culte §i sport;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit. a), d), e) art. 139 alin. (3) lit. a) §i art. 196 alin.l
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
HOTARA§TE:

Art.l - Se aproba organizarea concursului de create literara .p arte vizuale „ Slatina. Acasa la
Eugen Ionescu ” - edifia a IX-a in perioada 12 noiembrie - 04 decembrie 2020.
Art.2 - Se aproba regulamentul de organizare al concursului de creafie literara §i arte vizuale
„ Slatina. Acasa la Eugen Ionescu” - edifia a IX-a, conform Anexei care face parte integrants din
prezenta hotarare.
Art.3 - Se aproba cheltuirea sumei de 15.000 lei necesara pentru organizarea concursului de
creafie literara p arte vizuale „ Slatina. Acasa la Eugen Ionescu ” edifia a IX-a, fonduri ce se regasesc
In bugetul local al anului 2020, capitolul 67.02 „Cultura, recreere §i religie”.
Art.4 - Se deleaga domnul Gigi Ernes VILCELEANU, Viceprimarul municipiului Slatina sa
semneze regulamentul concursului de create literara §i arte vizuale „Slatina. Acasfi la Eugen Ionescu”
edifia a IX-a.

Art.5 - Prezenta hotarare va fi adusa la Indeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina,
Direcjia Generala Economica §i Serviciul Cultura, Sport.
Art.6 - Prezenta hotarare se comunica la:
- Institupa Prefectului - Judejul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcpa Generala Economica;
- Serviciul Cultura Sport.
- Inspectoratul §colar Judetean Olt;
- Unitatile de mvatamant din municipiul Slatina;
- Asociatia Culturala Center Inter Art. Centrul International de Arta Romania.

Hotararea a fost adoptata cu 20 voturi „PENTRU”
20 - consilieri prezenfi
0 - consilieri absenfi
20 - consilieri in funcfie.

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.205/ 22.09.2020

Regulament organizare „Slatina. Acasa la Eugen Ionescu” - edifia a IX-a 2020
Concurs creafie literara §i arte vizuale

Art. I - Consiliul Local §i PrimSria municipiului Slatina, Inspectoratul §colar Judetean Olt §i
Asociapa CulturalS Center Inter Art. Centrul International de Arts Romania organizeazS in perioada 12
noiembrie - 04 decembrie 2020, concursul de eseuri §i arta graficS „ Slatina. Acasa la Eugen Ionescu",
care se adreseazS elevilor din clasele V-XII din unitSple de invStSmant ale municipiului Slatina
Manifestarea este organizatS tn colaborare cu Inspectoratul §colar al Judetului Olt §i unitaple de
Invatamant.

Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 2 - Concursul „Slatina Acasa la Eugen Ionescu", este o activitate culturala extra§colarS, derulatS
pe doua sectiuni, care !§i propune dezvoltarea abilitSplor de comunicare a tinerei generatii prin
transpunerea !ntr-o manierS artisticS personals a operei marelui dramaturg slatinean Eugen
Ionescu.
Art. 2.1. - Prima secpune a manifests™ este reprezentatS de un concurs literar, in care elevii vor redacta
un eseu literar, pomind de la o piesa a lui Eugen Ionescu.
Art. 2.2. - A doua secpune a manifestarii este reprezentata de un concurs de pictura, colaj sau grafica pe
calculator in care elevii trebuie sS imagineze §i sS exprime vizual ceea ce le sugereazS un fragment dintr-o
opera a scriitorului roman, dinainte stabilita.
Art. 3 - In cadrul fiecarei sectiuni, tematica de concurs este diferenpatS pe doua niveluri stabilite in
functie de stadiul de pregatire a elevilor, dupS cum urmeazS:
- Nivelul I - elevi din clasele V-VIII
- Nivelul II - elevi din clasele IX-XII

Capitolul II
Condifii organizatorice
Art. 4 - Directorii unitSplor de invatamant, prin profesorii diriginp, au obligatia de a aduce la
cuno§tinla tuturor elevilor de clasele V - XII regulamentul de organizare a manifestarii §i de a asigura
inscrierea celor interesap in concurs. De asemenea, in cadrul §edintelor cu parinpi, vor asigura
informarea acestora cu privire la acpunile derulate in cadrul manifestarii.
Art. 5 - Fiecare elev care i§i manifests intenpa de a participa la concurs are obligatia de a completa o
fi§S de inscriere, pusS la dispozitie de organizatori, mentionand sectiunea §i nivelul pentru care va
concura. Fi§a de inscriere va purta semnStura directorului §i §tampila unitSpi de invStSmant.
Art. 6 - Fiecare imitate de invatamant va depune fi$a de inscriere §i va comunica numSrul de elei'i/
clasS cu care va participate concurs, inscrierile se vor face panS pe data de 10 noiembrie inclusiv, panS la
ora 09.00.
Art. 7 - Concurenpi pot participa doar la o singurS secpime a concursului.
Art. 8 - Organizalorii au obligapa sS posteze pe pagina de facebook a PrimSriei Municipiului Slatina
urmStoarele date §i informapi:
- regulamentul de desfa§urare a acesteia;
- titlurile operelor/paragrafelor din opera dramaturgului Eugen Ionescu;
- lucrSrile realizate de concurenp;
- numele ca§tigStorilor concursului;

Art. 9 - Comisia de jurizare va avea In component 8 persoane §i va fi constituita prin Dispozitie a
Primarului municipiului Slatina. Din comisia de jurizare vor face parte:
• pentru secpunea eseu literar
1 scriitor/poet;
2 profesori de specialitate care nu au activitate didactica in unitatile de invajamant din municipiul
Slatina, desemnati de Inspectoratul §colar al Judetului Olt pana la data de 30 octombrie 2020;
1 reprezentant din cadrul Primariei municipiului Slatina;
1 reprezentant din mass media locala
• pentru secjiunea aria grafica
1 artist plastic;
2 profesori de specialitate care nu au activitate didactica in unitatile de invalamant din municipiul
Slatina, desemnati de Inspectoratul §colar al Judetului Olt pana la data de 30 octombrie 2020;
1 reprezentant din cadrul Primariei municipiului Slatina;
1 reprezentant din mass media locala
Capitolul III
Desfa$urare concurs
Art.10 - Concursul se va desfa§ura in perioada 12 noiembrie - 03 decembrie 2020, acjiunile fund
programate potrivit graficului de mai jos:
- in data de 12 noiembrie 2020, incepand cu ora 10°°, organizatorii vor posta pe Facebook §i
in unitajile §colare tematica concursului, pentru fiecare secjiune, diferenjiata pe nivelurile de varsta a
concurenjilor stabilite la art.3.
- in intervalul 12 noiembrie - 26 noiembrie 2020, elevii vor studia tematica de concurs §i vor
realiza eseurile §i crea{iile artistice vizuale;
- pe data de 26 noiembrie 2020, intre orele 08°° - 1200 directorii unitatilor de invatamant vor
depune la sediul Primariei municipiului Slatina toate lucrarile concurenjilor;
- in intervalul 26 noiembrie - 03 decembrie 2020 - perioada de evaluare de catre juriu a
lucrarilor literare §i creatiilor artistice realizate de elevi;
- intre 27 noiembrie - 03 decembrie 2020, ora 1200 - perioada de evaluare prin vot electronic
(like-uri) pentru premiul de popularitate;
Premiul de popularitate se va acorda in functie de numarul de like-uri primite doar din
Romania.
- pe data de 3 decembrie 2020, intervalul orar 1230 - 1630 - publicare pe pagina de Facebook a
punctajelor atribuite de juriu pentru fiecare lucrare.
- pe data de 4 decembrie 2020 - anunjarea ca§tigatorilor.
A. Secfiunea create literara
Art. 11 - Elevii vor realiza un eseu pomind de la o opera a dramaturgului Eugen Ionescu, al carei
titlu va fi anuntat pe pagina de Facebook a manifestarii §i in unitatile §colare.
Art. 12 - Pentru nivelul I, eseul va trebui sa aiba o dimensiune cuprinsa intre 1 §i 3 pagini, daca
este serfs la calculator §i intre 2-5 pagini daca este serfs de mana.
Art. 13 - Pentru nivelul de varsta 2, eseul trebuie sa aib5 dimensiunea cuprinsa intre 3 §i 5 pagini,
scrise obligatoriu la calculator, cu font Times New Roman, cu caracter de 12, la 1 rand §i 54

Art. 14 - Fiecare lucrare va con tine in coltul din dreapta sus urmatoarele date: nume, prenume,
clasa, unitatea de invatamant. Coltul va fi sigilat de participant inainte de a trimite lucrarile. Acestea
vor fi deschise dupa analizarea lor de catre membrii juriului.
Art. 15 - in partea superioara a primei pagini pe care este redactat eseul va fi trecut obligatoriu
titlul acestuia ales de concurent, precum §i nivelul de varsta pentru care concureaza (Nivelul I sau
Nivelul II).

Art. 16 - Pe pagina de Facebook, in perioada de evaluare, vor fi postate doar eseurile, nu §i numele
autorilor acestora.
Art. 17 - Organizatorii nu i§i asuma raspunderea pentru originalitatea creatiilor literare realizate de
elevi, aceasta intrand in sarcina acestora sau a reprezentantilor legali.
B. Sectiunea arta vizuala
Art. 18 - Elevii vor avea la dispozitie un paragraf dintr-o opera a dramaturgului Eugen Ionescu,
afi§at pe pagina de facebook a manifestarii §i in unitatile §colare, pe baza c&ruia vor realiza o create
artistica - pictura, colaj sau grafica pe calculator in care trebuie sa-§i imagineze §i sa exprime vizual ceea ce
le sugereaza textul dat.
Art. 19 - Plan§ele trebuie sa aiba o dimensiune de minim A4, sau, in cazul celor realizate pe
calculator, sa aiba o rezolutie de 240 DPI, necesara unei tipariri de calitate.
Art. 20 - Fiecare lucrare va fi depusain plic format A4 pe care va fi scris doar titlul creatiei ales de
concurent §i nivelul de varsta. In interiorul plicului mare va fi introdus un plic mic in care se va afla o
eticheta cu numele §i prenumele elevului, clasa §i unitatea de invatamant. Plicul mic se va deschide la
sfar§itul evaluarii de catre juriu.
Art. 21 - Pe pagina de Facebook, in perioada de evaluare, vor fi postate doar creatiile artistice, nu
§i numele autorilor acestora
Sectiunea IV
Dispozilii finale

Art 22 - Pe baza punctajului final, organizatorii acorda urmatoarele premii:
I. Sectiunea create literara
Premiul I -1.000 lei
Premiul II - 600 lei
Premiul III - 400 lei
Premiul de Popularitate - 200 lei
II. Sectiunea arta vizuala
Premiul I - 1.000 lei
Premiul II - 600 lei
Premiul III - 400 lei
Premiul de Popularitate - 200 lei
Art 23 - Pentru fiecare nivel de varsta vor fi premiati patru elevi din cadrul unei sectiuni.
Art 24 - Premiile stabilite la art. 22 reprezinta valoarea neta a sumelor care vor fi acordate.
Art 25 - To{i elevii participant la concurs §i profesorii indrumatori vor primi diplome de merit.
Art 26 - Orice persoana interesata, institute, agent economic, asocia{ie sau fundate, poate acorda premii
concurentlor, indiferent daca ace§tia au fost sau^ffS^^^^n^i ca§tigalori, numele/denumirea urmand a fi
publicate pe pagina de Facebook a manifestarij^z ^

