
 
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 
 

 REFERITOR LA: Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal” domnului 
prof. universitar Adrian Iorgulescu – Ministrul Culturii şi Cultelor 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:   
Inaugurarea celui mai de seamă monument arhitectonic din judeţul Olt, sanctuar al spiritualităţii – 

Teatrul Naţional din Caracal - este posibilă graţie implicării totale, personal precum şi a instituţiei pe care 
o conduce d-nul Adrian Iorgulescu, prin alocarea fondurilor necesare pentru susţinerea proiectului de 
restaurare şi consolidare a acestui edificiu de o valoare inestimabilă. 

AVÂND ÎN VEDERE: 
-  Raportul nr.14991/15.12.2008  al Secretarului municipiului Caracal; 
- Prevederile H.C.L. nr.7/2005 a municipiului Caracal, privind Regulamentul de acordare a titlului 

de cetăţean de onoare al municipiului Caracal; 
- Avizul Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, sport, familie şi 

protecţia copilului  al Consiliului local al municipiului Caracal; 
-  Prevederile art.36(8) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 

 ART. 1 – Se aprobă conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal” domnului 
prof. universitar Adrian Iorgulescu – Ministrul Culturii şi Cultelor. 

ART. 2 – Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

ART. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului 
Caracal si persoanei nominalizate la art.1. 

 
 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             
                                       CONTRASEMNEAZĂ               
                                         PENTRU LEGALITATE: 

          CERNAT ŞERBAN                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                                                       VIOREL RĂDESCU 
 
NR.83/22.12.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   ROMÂNIA 
JUDEŢUL OLT  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
    CARACAL 

                     Nr.14991/15.12.2008  
 
         
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 Conform prevederilor HCL nr.7/2005 privind  aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de 

cetăţean de onoare al municipiului Caracal, acesta se acordă persoanelor care şi-au adus o contribuţie 

deosebită la dezvoltarea economico-socială şi culturală a municipiului Caracal, precum şi persoanelor 

care au avut contribuţii de excepţie în anumite domenii de activitate. 

Inaugurarea celui mai de seamă monument arhitectonic din judeţul Olt, sanctuar al spiritualităţii – 

Teatrul Naţional din Caracal - este posibilă graţie implicării totale, personal precum şi a instituţiei pe care 

o conduce d-nul Adrian Iorgulescu, prin alocarea fondurilor necesare pentru susţinerea proiectului de 

restaurare şi consolidare a acestui edificiu de o valoare inestimabilă. 

 

 

 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI 
 
 

VIOREL EMIL RĂDESCU 
 

 
 
  



 

CV ministru 

ADRIAN IORGULESCU  

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII - 6 iulie 1951, Bucureşti  

STAREA CIVILĂ - Căsătorit, 2 copii  

STUDII   

• Academia de Muzică din Bucureşti, Secţia Compoziţie – 1974  

• Master la Academia de Muzică din Bucureşti  

• Specializare la Academia de Muzică din Bucureşti şi la Academia Santa-Cecilia din 

Roma - 1975  

• Doctor în muzicologie şi estetică muzicală - 1990  

DATE PROFESIONALE  

• Profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti  

• Conducător de doctorat în compoziţie şi muzicologie  

• Preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România din 1991 până 

în 2005  

• Preşedintele Societăţii Romane de Gestiune Colectivă pe domeniul muzical (UCMR-

ADA)  

• Preşedintele Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori (1995-1996)  

• Compozitor  

• Membru în juriile unor concursuri naţionale şi internaţionale  

CREAŢIA COMPONISTICĂ (selectivă)  

• 3 simfonii, 4 concerte instrumentale  

• 4 cvartete de coarde, 3 cicluri de liduri  

• Opera “Revuluţia”, după „Conul Leonida faţă cu reacţiunea” de I.L. Caragiale  

• Piese simfonice şi camerale, opusuri corale, muzică de film.  

CREAŢIA MUZICOLOGICĂ ŞI LITERARĂ  

• „Timpul muzical - materie şi metaforă”, (Editura Muzicală, 1988),  

• „Timpul şi comunicarea muzicală” (Editura Muzicală, 1991)  

• Volumul de poezie „Aripa Evei” (Editura Institutului Cultural Român, 2005)  

• Autorul unor studii şi articole de muzicologie şi estetică publicate în reviste culturale şi 

în cotidiene de larg tiraj  

POLITIC  

• Co-preşedinte UFD (1999-2001)  

• Preşedinte UFD (2001-2003)  



• Deputat de Bucureşti (1996-2000), membru al Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mass 

Media  

• Membru în B.P.C. al PNL din 2003 până în prezent  

• Membru în C.N.C. al Alianţei Dreptate şi Adevăr (2005)  

• Autor al volumului „Dreapta – Principii si perspective” (2000)  

• Autorul unor articole si studii pe teme politice  

PREMII, DECORAŢII  

• Premiul “Dinu Lipatti” – 1973  

• Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România – 1979, 1981, 1982, 

1989  

• Premiul Academiei Române – 1983  

• Premiul UCIN – 1987  

• Premiul de Compoziţie Louiswille (USA) – 1992  

• Ordinul Naţional „Serviciu Credincios” în grad de cavaler, 2000  

LIMBI STRĂINE 

• engleză  

• franceză  

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 


