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Nr. 380/14.10.2019

HOTARARE

Referitoare la: aprobare SUMii Si regulament de organizare al concursului de creatie literard i arte
vizuale „Slatina. Acme' la Eugen Ionescu" — editia a VIII-a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, intrunit in edinta extraordinard din data
de 14.10.2019.

Avand in vedere:
referatul de aprobare nr. 88461/11.10.2019;

- raportul de specialitate nr.88473/11.10.2019 al Serviciului Cultura, Sport;
raportul de specialitate nr.88612/14.10.2019 al Directiei Generale Economice;

- prevederile H.C.L. nr.88/08.04.2019 referitoare la aprobare Buget local venituri i cheltuieli pe anul
2019;

- prevederile H.C.L. nr.103/08.04.2019 referitoare la aprobare Programe i Proiecte culturale, educative
§i manifestari sportive pe anul 2019, modificata prin H.C.L. nr.288/30.07.2019, H.C.L.
nr.344/24.09.2019 §i H.C.L. nr.379/14.10.2019;

- prevederile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modific:Arile
completarile ulterioare §i prevederile art.9 lit, a) din anexa nr.2 la Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificgrile §i completarile ulterioare;

- avizul favorabil al Comisiei de buget finante;
avizul favorabil al Comisiei pentru activitati socio - culturale, culte §i sport;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (7) lit, a), d), e) art. 139 aim. (3) lit. a) §i art.196 alin.1 lit.

a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

I IOTARASTE:

Art.! - Se aproba, organizarea concursului de erectile literarcl arte vizuale „Slatina. Acascr la
Eugen Ionescu" — edit ia a in perioada 14 noiembrie -04 decembrie 2019;

'Art.2 - Se aproba. regulamentul de organizare al concursului de creafie literarti ci arte vizuale
„Slatina. Acascr la Eugen Ionescu" — edifia a VIII-a, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3 - Se aproba cheltuirea sumei de 15.000 lei necesara pentru organizarea concursului de
creatie literarcl i arte vizuale „Slatina. Acasei la Eugen Ionescu" edifia a fonduri ce se regasesc in
bugetul local al anului 2019, capitolul 67.02 "Culturg, recreere §i religie";

Art.4 - Se deleagg. domnul Gigi Ernes Vilceleanu, Viceprimarul tnunicipiului Slatina sä semneze
regulamentul concursului de creatie literara i arte vizuale „Slatina. Acasti la Eugen Ionescu" edifia a
VIII-a.



Art.5 - Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, Directia

Generala. Economica si Serviciul Cultura, Sport

Art.6 - Prezenta hotarare se comunica. la:
- Institutia Prefectului - Judetul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Directia Generala Economica;
- Serviciul Cultura Sport.
- Inspectoratul Scolar Judetean Olt;
- Unitatile de Invatamant din municipiul Slatina;
- Asociatia Culturala Center Inter Art. Centrul International de Arta Romania.
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Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai - Ion lilA

HotArfirea a fost adoptata cu 17 voturi „ PENTRU ".
17 - consilieri prezenti
3 - consilieri absenti
20 - consilieri in functie.
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Anexa Ia H.C.L. nr.380/1.4.10.2019

Regulament organizare„Slatina. AcasA la Eugen Ionescu" — editia a 2019
Concurs creatie literarA si arte vizuale

Art.1- Consiliul Local $i Primaria municipiului Slatina, Inspectoratul Scolar Judetean Olt $i Asociatia
Culturala Center Inter Art. Centrul International de Arta Romania organizeath" in perioada 14 noiembrie -
04 decembrie 2019 concursul de eseuri i arra grafica „Slatina. Acasa la Eugen lonescu", care se adreseaza
elevilor din clasele V—XII din unitatile de invatamant ale municipiului Slatina. Manifestarea este
organizata in colaborare cu Inspectoratul $colar al judetului Olt $i unitatile de invataman' t.

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 2 - Concursul „Slatina. Acasa la Eugen Ionescu", este o activitate culturala extra$colara, derulatä pe
cloud sectiuni, care Ii propune dezvoltarea abilitatilor de comunicare a tinerei generatii prin
transpunerea intr-o maniera artistica personala a operei marelui dramaturg slatinean Eugen
Ionescu.

Art. 2.1. - Prima sectiune a manifestarii este reprezentatä 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 sectiune a manifestarii este reprezentata de un concurs de pictura, colaj sau grafica pe
calculator in care elevii trebuie sä imagineze i sä exprime vizual ceea ce le sugereazã un fragment dintr-o
opera a scriitorului roman, dinainte stabilita.

Art. 3— in cadrul fiecarei sectiuni, tematica de concurs este diferentiata pe doua niveluri stabilite in functie
de stadiul de pregatire a elevilor, dupd cum urmeaza:

- Nivelul I — elevi din clasele V-VIII
- Nivelul — elevi din clasele1X-XEI

Capitolul II
Conditii organizatorice

Art. 4 - Directorii unitatilor de invatamant, prin profesorii diriginti, au obligatia de a aduce la cuno$tinta
tuttu-or elevilor de clasele V — XII regulamentul de organizare a manifestarii *i de a asigura inscrierea celor
interesati in concurs. De asemenea, in cadrul $edintelor cu parintii, vor asigura informarea acestora cu
privire la actiunile derulate in cadrul manifesfarii.

Art. 5— Fiecare elev care îi manifesta intentia de a participa la concurs are obligatia de a completa o
fi$a de inscriere, pusa la dispozitie de organizatori, mentionand sectiunea $i nivelul pentru care va
concura. Fia de inscriere va purta semnatura directorului i$tampila unitatii de invatamans t.

Art. 6 - Fiecare unitate de invatarnant va depune fi$a de insaiere $i va comunica numarul de elevi/ clasa
cu care va participa in concurs. inscrierile se vor face pana pe data de 14 noiernbrie inclusiv, pana.' la ora 09.00.

Art. 7— Concurentii pot participa doar la o singura." sectiune a concursului.
Art. 8 — Organizatorii au obligatia sä posteze pe pagina de facebook a Primariei Municipiului Slatina

urmatoarele date $i informatii:



- regulamentul de desfasurare a acesteia;
- numele i prenumele elevilor inscrisi in concurs pentru fiecare sectiune si unitatea de invatam.ant din
care fac parte;
- titlurile operelor/paragrafelor din opera dramaturgului Eugen Ionescu;
- lucrarile realizate de concurenti;

numele castigatorilor concursului;

Art. 9 — Cornisia de jurizare va avea in componentd 10 persoane i va fi constituid prin Dispozitie a
primarului municipiului Slatina Din comisia de jurizare vor face parte:

• pentru sectiunea eseu literar
- 1 scriitor/poet;

2 profesori de specialitate care nu au activitate didacticd in unitatile de invdtarnant din municipiul
Slatina, desemnati de Inspectoratul Scolar al Judetului Olt pand la data de 11 noiembrie 2019;

- 1 reprezentant din cadrul Primariei municipiului Slatina;
- 1 reprezentant din mass media locald

• pentru sectiunea arra graficd
- 1 artist plastic;

2 profesori de specialitate care nu au activitate didacticd in uniatile de invaldmant din municipiul
Slatina, desemnati de Inspectoratul Scolar al Judetului Olt pand la data de 11 noiembrie 2019;
1 reprezentant din cadrul Primariei municipiului Slatina;
1 reprezentant din mass media locald

Capitolul III
DesCisurare concurs

Art.10 - Concursul se va desfasura in perioada 14 noiembrie - 04 decembrie 2019, a.ctiunile find
programate potrivit graficului de mai jos:

- in data de 14 noiembrie 2019, incepand cu ora 1000, organizatorii vor posta pe facebook si in
unitatile scolare tematica concursului, pentru fiecare sectiune, diferentiata. pe nivelurile de vantd. a
concurentilor stabilite la art.3.

- in intervalul 14 noiembrie — 27 noiembrie 2019, elevii vor studia tematica de concurs si vor
realiza eseurile i creatiile artistice vizuale;

- pe data de 28 noiembrie 2019, intre orele 0800 — 1200 directorii uniatilor de invAtamant vor
depune la sediul Primdriei municipiului Slatina toate lucrdrile concurentilor;

- in intervalul 28 noiembrie - 04 decembrie 2019— perioadd de evaluare de cdtre juriu a lucrarilor
literare i creatiilor artistice realizate de elevi;

- intre 28 noiembrie - 04 decembrie 2019, ora 1 6°° — perioadd. de evaluare prin vot electronic
(like-uri) pentru premiul de popularitate;

Premiul de popularitate se va acorda in fiinctie de numai-ul de like-uri primite doar din Romania.
- pe data de 5 decembrie 2019 — publicare pe pagina de facebook a punctajelor atribuite de juriu

pentru fiecare lucrare
- pe data de 6 decembrie 2019 — anuntarea castigatorilor.

A. Sectiunea creatie literard

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 manifesfarii si in unitdtile scolare.

Art. 12 — Pentru nivelul I, eseul va trebui sd aiba. o dimensiune cuprinsd intre 1 si 3 pagini, dacd este
scris la calculator si intre 2 —5 pagini dacd este scris de mand.

Art. 13 — Pentru nivelul de varsta. 2, eseul trebuie sä. aibd dimensiunea cuprinsd intre 3 si 5 pagini,
scrise obligatoriu la calculator, cu font Times New Roman, cu caracter de 12, la 1 rand si /2.



Art. 14 - Fiecare lucrare va contine in coltul din dreapta sus urmatoarele date: nume, prenume, clasa,
unitatea de invatarnant. Coltul va fi sigilat de participant inainte de a trimite lucrarile. Acestea vor fi
deschise dupd 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 4i 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, afipt
pe pagina de facebook a manifestarii i in unitatile *colare, pe baza canfia vor realiza o creatie artistica. -
pictura, colaj sau grafica pe calculator in care trebuie imagineze i sã exprime vizual ceea ce le sugereaza
textul dat

Art. 19 - Plan§ele trebuie sä alba, o dimensiune de minim A4, sau, in cazul celor realizate pe
calculator, sa aiba" o rezolutie de 240 DPI, necesarä unei tipariri de calitate.

Art. 20 — Fiecare lucrare va fi depusa in 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
sfaqitul 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
Dispozitii finale

Art. 22— Pe bazapunctajului final, organizatorii acordaurmatoarele premii:
I. Sectiunea creatie literara

Premiul I— 1.000 lei
Premiul 11-600 lei
Premiul — 400 lei
Premiul de Popularitate — 200 lei

11. Sectiunea arta' vizuala
Premiul I— 1.000 lei
Premiul 11-600 lei
Premiul ifi —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— Toti elevii participanti la concurs *i profesorii indrumatori vor primi diplome de merit
Art. 26 — Once persoand interesatA, institutie, agent economic, asociatie sau fundatie, poate acorda premii

concurentilor, indiferent daca ace0a an fost sau nu desemnati cas5tigatori, numele/demunirea urmand a fi
publicate pe pagina de facebook a manifestarii.


