
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,,EU la muzEU”                                             

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare comun al Direcţiei Imagine şi Coordonare 

Instituţii Subordonate şi Direcţiei Economice nr. 7234/22.03.2022, raportul Serviciului 

juridic nr. 7386/23.03.2022, avizul comisiilor de specialitate, precum și adresa 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nr. 204/21.03.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Dolj cu nr. 7130/21.03.2022 privind acordul pentru derularea în parteneriat a 

proiectului ,,EU la muzEU”.                   

în temeiul art. 173 alin (1) lit.e), alin (7) lit. a), art.182 alin (1) şi art. 196 alin (1) 

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

ART.1 –  Se aprobă cooperarea dintre  Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 

Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea 

realizării proiectului ,,EU la muzEU”.                   

ART.2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Unitatea Administrativ 

Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

în vederea realizării proiectului ,,EU la muzEU”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART.3 – Se aprobă alocarea sumei de 400 mii lei din bugetul propriu judeţean, în 

vederea realizării activităţilor din proiectul ,,EU la muzEU”. 

Art.4. – Se mandatează preşedintele  Consiliului Judeţean Dolj să semneze 

protocolul de cooperare. 

ART.5 - (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

        (2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj. 

 

        Nr. ____                            Adoptată la data de _______ 2022 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr.7234/22.03.2022 

                                                                                         PREŞEDINTE, 

 

                                                                                 DORIN COSMIN VASILE 

        

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de 

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin 

Consiliul Judeţean Dolj şi  Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea 

realizării proiectului ,,EU la muzEU”        

 

 

Activitatea culturală are un rol aparte în dezvoltarea unei comunități, cu 

scopul cunoaşterii, educării şi recreerii și pentru a forma personalități. În sens larg, 

cultura reflectă modul de viață al membrilor unei comunități, înglobând tipare de 

gândire, limbaj, credințe, comportamente, tradiții, artă, muzică și literatură, 

regăsite în modul de viață al comunității. Astfel, între cultură și societate există o 

relație de determinare. 

 Astfel, în Strategia de dezvoltarea județului Dolj 2021-2027, în cadrul 

Obiectivului  strategic (Os) 1.2. Sprijin pentru îmbunătățirea serviciilor publice, 

Axa prioritară 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului 

populației la serviciile de educație și formare profesională, CJ Dolj și-a propus 

implementarea unor proiecte de înființare și modernizare servicii conexe 

(afterschool) și de asigurare a accesului la servicii de educație culturală și artistică 

copiilor din grupurile defavorizate etc. 

Proiectul care face obiectul aprobării are ca scop promovarea valorilor 

culturale din județul Dolj în rândul elevilor din județ, contribuind totodată la 

dezvoltarea personală a elevilor prin cunoașterea valorilor locale și stimularea 

interesului pentru propriul viitor. 

 În acest sens, se propune organizarea în anul 2022 a unui program de vizite 

la muzeele din Craiova aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj, pentru elevi 

de nivel gimnazial – clasele a VI-a și VII-a din județul Dolj. 

 Implicarea Inspectoratului Școlar Județean Dolj, în calitate de partener în 

cadrul proiectului este necesară în vederea realizării în bune condiții a unei astfel 

de inițiative prin contribuția adusă la asigurarea respectării reglementărilor 

specifice desfășurării de activități educative extra-curriculare, stabilirea unui 



 2 

program de desfășurare și a unei liste de participanți precise și în acord cu structura 

anului școlar. 

Pentru desfăşurarea proiectului ,,EU la muzEU” se estimează un necesar de 

finanţare de 400 mii în vederea acoperirii costurilor de transport şi masă pentru 

elevi şi însoţitori. 

Consiliul Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean suma de 400 

mii lei, în vederea realizării activităţilor din proiectul ,,EU la muzEU”. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare cooperarea şi protocolul de 

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul 

Judeţean Dolj şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului 

,,EU la muzEU”, precum şi alocarea din bugetul judeţean a sumei de 400 mii lei în 

acest sens. 

 

 

   

DIRECTOR EXECUTIV                                    DIRECTOR EXECUTIV                                                             

 

LARISA RĂDUCAN                                                       MARIAN MECU 

 

 

 

 
                                                                                            Întocmit, 
 

                                                                                                    Neagoe Loredana 

 

                                                                                                    Şerban Constantin 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală       

Nr.7386/23.03.2022                                  VIZAT 

      DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                      Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de 

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul 

Județean Dolj Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării 

proiectului ,, Eu la muzEu’’ 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Dolj  prin  Consiliul Județean Dolj Craiova și Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,, Eu la muzEu’’ propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare 

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin  Consiliul Județean Dolj Craiova și 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,, Eu la muzEu’’. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

  

    Avizat         

ȘEF SERVICIU JURIDIC           

                    Daiana Stoica            

                                                                                                                   

 Întocmit 

                                                                                                        Consilier juridic 

                                                                                                       Mioara-Veronica Manea 



ANEXĂ 

La Hotărârea nr. ___________ 

PROTOCOL DE COOPERARE 

Încheiat azi,  ............... 

Art. 1. Părţile semnatare: 

UAT Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii, 

nr.19, tel/fax: 0251/408231, 0251/408241, reprezentat prin domnul Dorin Cosmin 

Vasile - Preşedinte, în calitate de organizator; 

și 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, cu sediul în Craiova, cu sediul în Craiova                                     

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Telefon: 0251/420961, 0351/407395;  fax: 0251/421824, 

0351/407396E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro, Web: www.isj.dj.edu.ro, reprezentat 

prin domnul prof. dr. Alexandru Daniel ION -  Inspector Școlar General, în calitate 

de co-organizator. 

 

Art. 2. Obiectul și durata protocolului de cooperarare 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea în vederea realizării 

activităților din proiectul ,,EU la muzEU”. 

(1) Durata prezentului protocol este de la data semnării de către părți și 

până la finalizarea acestuia. 

(2) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către 

ambele  părți.  

 

Art. 3. Scopul protocolului 

Prin proiectul ,,EU la muzEU” se dorește organizarea în anul 2022 a unui 

program de vizite la muzeele din Craiova aflate în subordinea Consiliului Județean 

Dolj, pentru elevi de nivel gimnazial – clasele a VI-a și VII-a din județul Dolj. 

 

Art. 4. Principii de colaborare 

Principiile care stau la baza prezentului protocol sunt transparența, inițiativa, 

implicarea, colaborarea, responsabilitatea, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

 

 

 

mailto:isjdolj@isj.dj.edu.ro


Art. 5. Obligațiile părților: 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- susţine financiar proiectul cu suma totală de 400 mii lei, din bugetul propriu 

judeţean; 

-elaborează programul de desfăşurare a proiectului ,,EU la muzEU”, în baza 

informaţiilor furnizate de co-organizator; 

- elaborează listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul proiectului ,,EU 

la muzEU”, pe baza informaţiilor furnizate de coorganizator; 

- asigură finanţarea necesară pentru realizarea proiectului ,,EU la muzEU” 

(cheltuielile necesare pentru transportul și masa elevilor şi însoţitorilor, conform 

programului de desfăşurare şi a listelor de participanţi); 

- asigură accesul la muzeele din Dolj pentru elevi şi însoţitori, conform 

programului de desfăşurare şi a listelor de participanţi; 

- respectă reglementările specifice aplicabile pentru organizarea de activităţi 

educative extracurriculare; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului ,,EU la muzEU”. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj: 

- pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj informaţiile necesare privind 

structura anului şcolar; 

- informează Consiliul Judeţean Dolj cu privire la reglementările specifice 

aplicabile pentru organizarea de activităţi educative extra-curriculare; 

- sprijină Consiliul Judeţean Dolj în elaborarea programului de desfăşurare a 

proiectului ,,EU la muzEU”; 

- furnizează Consiliului Judeţean Dolj listele de participanţi – elevi şi însoţitori – 

în cadrul proiectului  ,,EU la muzEU”; 

- facilitează participarea elevilor şi însoţitorilor din instituţiile de învăţământ din  

judeţul Dolj, conform programului de desfăşurare a proiectului ,,EU la muzEU”; 

- sprijină Consiliul Judeţean Dolj în activitatea de evaluare a proiectului ,,EU la 

muzEU”; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului ,,EU la muzEU”. 

 

Art. 6. Răspunderea părților : 

(1) Prezentul protocol de cooperare deservește interesul comun al 

părților, care se obligă să-l execute întocmai și cu bună credință; 

(2)  Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra 

derulării acestui protocol de colaborare. 

 

 

 



Art. 7. Forța majoră 

(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării 

parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul protocol de cooperare. Prin 

forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil 

și insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de cooperare și care 

împiedică părțile să execute total sau partial obligațiile asumate. 

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință 

celeilalte părți, în scris, în maxim 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței 

majore împreună cu avertizarea asupra efectelor și intinderii posibile a forței 

majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința 

celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

încetare. 

 

Art. 8. Încetarea protocolului    

Prezentul protocol încetează de plin drept, la realizarea obiectului și scopului 

protocolului sau în cazul în care una dintre părți: 

- nu respectă clauzele protocolului sau le îndeplinește necorespunzător; 

- prin acordul comun al părților. 

 

Art. 9.  Dispoziții finale   

Dispozițiile prezentului protocol de cooperare se pot modifica prin acte 

adiționale și se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare.  

 

Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

   

UAT Judeţul Dolj                                     Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

prin Consiliul Judeţean Dolj                    

             Preşedinte,                                                   Inspector Școlar General 

 

  Dorin Cosmin VASILE                                     Alexandru Daniel ION 

   




