
 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Ansamblul 

Folcloric ,,Maria Tănase” în vederea organizării unor  

activităţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei 

 

 

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. 4099/16.02.2022 , raportul Serviciului 

juridic nr. 4234/17.02.2022, avizul comisiilor de specialitate, precum și adresa 

Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase” nr. 285/2022, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Dolj cu nr. 3979/2022; 

în baza art.1 alin (2) şi art.2 alin (1) din Legea 65/2017 privind instituirea zilei de 

21 martie - Ziua Olteniei; 

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 Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” în vederea 

organizării unor activităţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

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

Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Ansamblul Folcloric ,,Maria 

Tănase” în vederea organizării unor activităţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART.3 – Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, în vederea organizării unor activităţi cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

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

protocolul de cooperare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



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 Ansamblului Folcloric 

,,Maria Tănase”. 

 

 

        Nr. ____                            Adoptată la data de _______ 2022 

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                            CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 4099/16.02.2022 

                                                                                         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 Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” în vederea 

organizării unor activităţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei 

  

 

,,Ziua Olteniei” este o sărbătoare publică a României celebrată la fiecare 21 

martie  marcând, astfel, data la care, în anul 1821, în timpul revoluţiei lui Tudor 

Vladimirescu, acesta a intrat în Bucureşti ţinând în mână o pâine mare, semn al 

păcii şi al belşugului. 

Sărbătoarea a fost promulgată la 13 aprilie 2017 prin Legea nr.65/2017 de 

către Președintele României și publicată în „Monitorul Oficial”, în aceeași zi. 

Anterior, proiectul de stabilire a sărbătorii fusese aprobat de Senatul României la 1 

noiembrie 2016 și de Camera Deputaților la 21 martie 2017. Cei care au propus 

prima dată sărbătoarea au fost un grup de 27 de deputați și senatori aparținând 

diferitelor partide politice românești. 

Potrivit legii care a promulgat sărbătoarea, această zi poate fi marcată de 

autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi 

din străinătate, prin organizarea unor manifestări cu caracter cultural-artistic şi 

ştiinţific. 

Sărbătorită de autorităţile locale, societatea civilă şi cetăţeni, Ziua Olteniei 

este un prilej de bucurie, de cinstire şi de mândrie care se manifestă atât prin 

organizarea unor programe de evenimente cu caracter cultural-artistic şi ştiinţific, 

cât şi prin festinurile locale specific olteneşti. 

Prin adresa nr. 285/15.02.2022, înregistrată la CJ Dolj cu nr. 

3079/16.02.2022, Ansamblul  Folcloric Maria Tănase a solicitat sprijin financiar 

pentru asigurarea organizării şi desfăşurării corespunzătoare a evenimentului, prin  

alocarea din bugetul judeţului Dolj a sumei de 50 mii lei. 



 2 

Consiliul Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean, Capitolul 

67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, suma de 50 mii lei, în scopul susţinerii 

activităţilor desfăşurate cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

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

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul 

Judeţean Dolj şi Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” în vederea organizării unor 

activităţi cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei, precum şi alocarea din bugetul 

judeţean a sumei de 50 mii lei în acest sens. 

 

    

DIRECTOR EXECUTIV                                    DIRECTOR EXECUTIV                                                             

 

LARISA RĂDUCAN                                                       MARIAN MECU 

 

 

 

 
                                                                                            Întocmit, 
 

                                                                                                    Neagoe Loredana 

 

                                                                                                   Şerban Constantin 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat            Vizat, 

Serviciul juridic, Administraţie Locală     Director Executiv 

Nr.4234/17.02.2022                                                 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 și 

Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase în vederea organizării unor activități cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Olteniei 

 

 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 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului 

de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Județean 

Dolj și Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase în vederea organizării unor activități cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Olteniei, 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 și 

Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase în vederea organizării unor activități cu ocazia 

sărbătoririi Zilei Olteniei. 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile  naționale și  legislația  secundară  (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente 

etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre: 

- art. 1 alin(2) și art.2 alin (1) din Legea nr. 65/2017 privind instituirea zilei de 21 

martie - Ziua Olteniei; 

- 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,                                                                                  Întocmit, 

                   Șef Serviciu        Consilier Juridic       

      Daiana Stoica           Alin Maria  

            

 



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, în calitate de Preşedinte 

şi  

Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”, cu sediul în Craiova, str. Crişului, nr. 9, 

tel. 0351/423573, e-mail: ansamblulmariatanase@yahoo.com, reprezentat de 

doamna Niculina Stănescu, în calitate de Manager 

 

Art.2. Obiectul protocolului de cooperare: 

Cooperarea şi alocarea  sumei de 50 mii lei de către UAT Judeţul Dolj, 

Ansamblului Folcloric ,,Maria Tănase”, în vederea organizării unor activităţi cu 

ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

 

Art.3. Angajamente ale instituţiilor partenere: 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 67.02 

 ,,Cultură, recreere şi religie” pe baza documentelor justificative privind destinaţia 

sumelor. 

Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase”: 

 - utilizarea sumei alocate pentru acoperirea cheltuielilor  legate de 

organizarea activităţilor cu ocazia sărbătoririi Zilei Olteniei. 

- depunerea unui decont justificativ asupra plăţilor efectuate. 

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

unul pentru fiecare parte. 

   

UAT Judeţul Dolj                                     Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” 

prin Consiliul Judeţean Dolj                    

             Preşedinte,                                                                Manager, 

 

  Dorin Cosmin VASILE                                         Niculina Stănescu            

   




