
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT Comuna 

Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului de 

punere în valoare a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 3627/11.02.2022 al Direcției 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, 

raportul de specialitate al Serviciului juridic nr. 4241/17.02.2022, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

în baza art. 89 alin. (6), alin. (8) și alin. (15) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin (1) lit. e), alin. (7) lit. a) si c), art. 182 

și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă asocierea dintre UAT Județul Dolj, UAT Comuna Cernătești și 

Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului de punere în valoare 

a potențialului turistic si cultural al comunei Cernătești. 

Art.2. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT Județul Dolj, UAT 

Comuna Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului 

de punere în valoare a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează domnul Dorin Cosmin Vasile, Președintele Consiliului 

Județean Dolj, să semneze acordul de asociere aprobat. 

Art.4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Unității Administrativ Teritoriale - 

Comuna Cernătești și Muzeului Olteniei Craiova. 

 

 

 

Nr. ……..                                                           Adoptată la data de …./…../2022 

 
 

 

    PREŞEDINTE,                                                       C ONTRASEMNEAZĂ 

               SECRETAR GENERAL  

Dorin Cosmin VASILE                           AL JUDEȚULUI, 

 

 

                                                                                 Cristian Marian ȘOVĂILĂ 
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Nr. 3627/11.02.2022                                                                                                                

Aprobat, 

    PREŞEDINTE, 

DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind asocierea între UAT Județul Dolj, UAT Comuna 

Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului de punere in 

valoare a potențialului turistic si cultural al comunei Cernătești 

 

Conform atribuțiilor stabilite prin Codul administrativ, Consiliul Județean Dolj asigură, potrivit 

competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes județean privind cultura, tineretul, turismul, dezvoltarea rurală, dezvoltarea economică etc. 

Dezvoltarea zonei rurale a județului Dolj prin restaurarea si amenajarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural contribuie la creșterea atractivității turistice a întregului județ.  

Prin actualul Program Operațional Regional 2014-2020, Consiliul Județean Dolj, în parteneriat cu 

UAT Cernătești si UAT Brabova, a implementat proiecte cu finanțare nerambursabila prin care 

monumentele istorice de categoria A Cula Cernăteștilor și Cula Izvoranu-Geblescu au fost 

reabilitate si vor fi puse in valoare turistica prin amenajarea ca puncte muzeale. Importanta acestor 

monumente este recunoscuta prin Planul National de Redresare si Reziliența (PNRR). Astfel, 

Componenta 11 Turism si Cultura are drept obiectiv creșterea coeziunii sociale, economice și 

teritoriale și crearea de noi locuri de muncă în special în mediul rural, inclusiv prin „creșterea 

atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice 

în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică”. 

Una dintre cele 12 rute este cea a culelor din Oltenia. Având in vedere cele de mai sus, exista 

premisele dezvoltării viitoare a turismului cultural  in zona, date fiind atractivitatea si însemnătatea 

deosebita a celor doua cule si contextul oferit de PNRR.  

Ca urmare, folosirea acestui avantaj in scopul dezvoltării si integrării socioeconomice a zonei 

reprezintă un deziderat care este inclus si in strategia de dezvoltare a județului pentru 2021-2027 

trebuind susținut prin activități si proiecte concrete de către Consiliul Județean Dolj si 

administrațiile publice locale, sau de alte organizații interesate.  

Astfel, obiectivele naturale si culturale aflate pe traseul propus, care pot genera atractivitate 

turistica si creșterea numărului de vizitatori -  trebuie dezvoltate si diversificate, pentru a pune la 

dispoziția turiștilor servicii suficiente si de calitate, si pentru a impulsiona înființarea unor noi 

afaceri in aceasta parte a județului.  Mai mult, necesitatea de a creste si diversifica oferta cultural-

turistica din Dolj, este generata si de avantajul concurențial deținut de celelalte județe care vor fi 

incluse in ruta culelor susținuta prin PNRR, respectiv județele turistice Mehedinți, Gorj si Vâlcea.  
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In aceea ce privește localitatea Cernătești, Consiliul Județean Dolj, Muzeul Olteniei si primaria 

Cernătești au identificat proiecte potențiale care pot pune in valoare monumentul de categoria A  

Cula Cernatestilor si pot creste atractivitatea întregii zone rurale aflata pe ruta culelor din Oltenia, 

ca de exemplu: 

• Amenajarea unui centru cultural, etnografic si educativ in aer liber, de tip muzeu al satului, 

in comuna Cernătești; 

• Înființarea unui centru cultural prin restaurarea si dotarea Conacului generalului Săulescu; 

• Amenajarea unor facilitați turistice, ca de exemplu stații de încărcare biciclete electrice, 

panouri interactive, park&bike, amenajare alei etc.; 

• Evenimente culturale etc. 

Astfel, prin Programul Operațional Regional 2021 – 2027 a fost identificata oportunitatea de 

finanțare a patrimoniului cultural de categoria A si a infrastructurii culturale care sa pună in valoare 

obiectivele de patrimoniu de importanta naționala, prin Prioritatea 7 Dezvoltare Teritoriala 

Sustenabila. De asemenea, activități eligibile in acest scop au fost identificate si prin Programul 

Interreg VI A Romania – Bulgaria 2021-2027 si, in funcție de selecția realizata pentru PNRR de 

către o comisie interministeriala, prin finanțări in cadrul Componentei 11. Proiectele vor fi 

implementate in parteneriat.  

 

In ceea ce privește proiectul de înființare a unui centru in aer liber de tip muzeu al satului, locația 

necesara urmează a  fi transferata in proprietatea publica a județului Dolj, iar  terenul aferent si 

conacul Generalului Săulescu se afla in proprietatea UAT Cernătești.  

 

Muzeul Olteniei Craiova este o instituție de anvergură, care dispune de un patrimoniu însemnat si 

de specialiști in domeniu, având capacitatea de a administra un obiectiv ca muzeul satului, odată 

edificat. Având in vedere noutatea demersului,  este necesara contractarea unui expert in domeniul 

gestionarii de obiective de tip muzeu al satului. Astfel, un prim rol care revine Muzeului Olteniei 

este elaborarea planului tematic a centrului cultural, etnografic si educativ in aer liber, de tip muzeu 

al satului, care sta la baza întocmirii notei conceptuale si temei de proiectare a investiției, prin 

contractarea unui expert in domeniu.  

 

Pentru obținerea finanțării nerambursabile prin POR 2021-2027, la nivelul comunei Cernătești 

trebuie elaborata o strategie integrata de dezvoltare. 

Ca urmare, pentru reușita acestui demers comun care consta in realizarea celor doua proiecte de 

infrastructura integrate dar si a altor acțiuni/proiecte viitoare care urmează a fi concretizate, este 

necesara aprobarea asocierii prealabile intre UAT Județul Dolj, UAT Comuna Cernătești, Muzeul 

Olteniei Craiova si stabilirea atribuțiilor principale in sarcina fiecăruia dintre acești parteneri, după 

cum urmează: 
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Activitate/ proiect UAT Județul Dolj UAT Comuna 

Cernătești 

Muzeul Olteniei 

Amenajarea unui centru 

cultural, etnografic si 

educativ in aer liber, de tip 

muzeu al satului 

• Achiziție 

servicii de elaborare 

documentație tehnico-

economica si alte 

studii pregătitoare 

• Acorda 

asistenta atunci 

când este necesar 

 

 

• Elaborare 

plan tematic de 

amenajare  prin 

contractarea unui 

expert 

• Elaborarea 

cererii de finanțare ca 

lider de parteneriat 

• Asigura 

accesul la utilități 

• Acorda 

asistenta când este 

necesar 

• Achiziție 

lucrări de construire,  

amenajare si alte 

dotări necesare 

• Partener in 

proiect 

• Partener in 

proiect 

Înființarea unui centru 

cultural prin restaurarea si 

dotarea Conacului 

generalului Săulescu; 

 

 

• Acorda 

asistenta si sprijin in 

pregătirea si 

implementarea 

proiectului 

• Elaborează 

strategia integrata 

de dezvoltare a 

comunei 

• Asigura 

accesul la utilități 

• N/A 

• Partener in 

proiect 

• Elaborarea 

cererii de finanțare 

• Achiziție 

servicii de 

elaborare 

documentație 

tehnico-economica 

si alte studii 

pregătitoare 

 

 • Achiziție 

lucrări de 

consolidare si 

reabilitare si alte 

dotari necesare 

 

 

Astfel, instituțiile menționate vor duce la îndeplinire toate etapele premergătoare depunerii 

cererilor de finanțare aferente celor două proiecte și vor asigura implementarea acestora după 

obținerea finanțării solicitate.  

Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri între 

UAT județul Dolj, UAT comuna Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării celor 

doua proiecte de investiții, si a atribuțiilor care revin acestora, conform anexei. 

Anexăm alăturat proiectul de hotărâre. 

 

Director executiv,                      Întocmit, 

Daniela Băluţă                                                                 Combei Anca 
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Anexa nr 1.  La HCJ 

Atribuțiile principale ale UAT Județul Dolj, UAT Comuna Cernătești, Muzeul Olteniei în scopul 

promovării unor proiecte comune. 

Activitate/ proiect UAT Județul Dolj UAT Comuna 

Cernătești 

Muzeul Olteniei 

Amenajarea unui centru 

cultural, etnografic si 

educativ in aer liber, de tip 

muzeu al satului 

• Achiziție 

servicii de elaborare 

documentație tehnico-

economica si alte 

studii pregătitoare 

• Acordă 

asistență atunci 

când este necesar 

 

 

• Elaborare 

plan tematic de 

amenajare  prin 

contractarea unui 

expert 

• Elaborarea 

cererii de finanțare ca 

lider de parteneriat 

• Asigura 

accesul la utilități 

• Acordă 

asistență când este 

necesar 

• Achiziție 

lucrări de construire,  

amenajare si alte 

dotări necesare 

• Partener in 

proiect 

• Partener in 

proiect 

Înființarea unui centru 

cultural prin restaurarea si 

dotarea Conacului 

generalului Săulescu; 

 

 

• Acordă 

asistență si sprijin in 

pregătirea si 

implementarea 

proiectului 

• Elaborează 

strategia integrata 

de dezvoltare a 

comunei 

• Asigura 

accesul la utilități 

• N/A 

• Partener in 

proiect 

• Elaborarea 

cererii de finanțare 

• Achiziție 

servicii de 

elaborare 

documentație 

tehnico-economica 

si alte studii 

pregătitoare 

 

 • Achiziție 

lucrări de 

consolidare si 

reabilitare si alte 

dotări necesare 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 4241/17.02.2022 

 

           VIZAT 

     DIRECTOR EXECUTIV 

       Adriana- CristinaVĂRGATU 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT 

Comuna Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului de punere în 

valoare a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești 

 

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, 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 asocierii între UAT Județul Dolj, UAT Comuna Cernătești și Muzeul Olteniei 

Craiova în vederea realizării obiectivului de punere în valoare a potențialului turistic și cultural 

al comunei Cernătești, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea asocierii între UAT Județul Dolj, UAT 

Comuna Cernătești și Muzeul Olteniei Craiova în vederea realizării obiectivului de punere în 

valoare a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești 

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. 89 alin. (6), alin. (8) și alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin (1) lit. e), alin. (7) lit. a) si c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 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 JURIDIC,                                       Consilier juridic       

          

       Daiana STOICA                                        Bărăgan Simona  

          

 



                         Anexa nr.1 la HCJ.................... 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

Art. 1. Părţile 

1. Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Unirii, nr. 

19, codul fiscal: 4417150, telefon: 0251/408231, fax: 0251/408241, reprezentat prin dl. 

președinte Dorin Cosmin Vasile, având calitatea de Asociat 1 

2. Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cernăteşti, cu sediul în com. Cernăteşti, 

str. Principală, nr. 98, judeţul Dolj, codul fiscal: 4553712, telefon/fax: 0251/445.072, 

reprezentată prin dl. primar Costel Trăistaru, având calitatea de Asociat 2  

3. Muzeul Olteniei Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Popa Şapcă, nr. 8, telefon: 0251/ 

417.756, fax: 0251/ 419.435, codul fiscal: 4417192, reprezentat prin dl. manager Florin 

Ridiche, având calitatea de Asociat 3 

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiții: 

Art. 2. Obiectul acordului 

Părțile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea realizării a doua proiecte de 

infrastructura integrate în vederea realizării obiectivului de punere în valoare a potențialului 

turistic si cultural al comunei Cernătești.  

Art. 3. Principii de bună practică ale Asocierii 

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea obiectului asocierii și să își asume rolul lor în 

cadrul asocierii, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului acord. 

(2) Părțile trebuie să consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 

privind evoluția proiectului. 

(3) Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea dispozițiilor legale și a celor mai 

înalte standarde profesionale si de etică . 

(4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar în cazul apariției unei asemenea situații să dispună luarea măsurilor 

care să conducă la stingerea acesteia și evitarea procedurii unei situații similare în viitor. 

Art.4. Situația juridică a asocierii 

Prezenta asociere nu are personalitate juridică și nu constituie față de terți o persoană 

distinctă de persoana asociaților. 

Art. 5. Atributii şi responsabilităţi  

Fiecare dintre asociați va suporta din bugetul propriu cheltuielile aferente activităților ce 

urmează a le desfășura în vederea realizării proiectelor ce vor avea ca obiect punerea în valoare 

a potențialului turistic și cultural al comunei Cernătești. 



Atribuțiile și activitățile UAT Județul Dolj, UAT Comuna Cernătești, Muzeul Olteniei în 

scopul realizării obiectivului de punere în valoare a potențialului turistic și cultural al comunei 

Cernătești  sunt: 

Activitate/ proiect UAT Județul Dolj UAT Comuna 

Cernătești 

Muzeul Olteniei 

Amenajarea unui centru 

cultural, etnografic si 

educativ in aer liber, de 

tip muzeu al satului 

• Achiziție servicii 

de elaborare 

documentație 

tehnico-economica 

si alte studii 

pregătitoare 

• Acorda asistenta 

atunci când este 

necesar 

 

 

• Elaborare plan 

tematic de 

amenajare  prin 

contractarea unui 

expert 

• Elaborarea cerere de 

finanțare ca lider de 

parteneriat 

• Asigura accesul 

la utilități 
• Acorda asistenta 

când este necesar 

• Achiziție lucrări de 

construire,  

amenajare si alte 

dotări necesare 

• Partener in 

proiect 
• Partener in 

proiect 

Înființarea unui centru 

cultural prin restaurarea 

si dotarea Conacului 

generalului Săulescu; 

 

 

• Acorda asistenta si 

sprijin in pregătirea 

si implementarea 

proiectului 

• Elaboreaza 

strategia 

integrata de 

dezvoltare a 

comunei 

• Asigura accesul 

la utilități 

• N/A 

• Partener in proiect 

• Elaborarea cererii 

de finanțare 

• Achiziție servicii 

de elaborare 

documentație 

tehnico-

economica si alte 

studii 

pregătitoare 

 

 

 

 

 

 

• Achizitie lucrari 

de consolidare si 

reabilitare si alte 

dotari necesare 

 



Art. 6. Durata acordului 

Perioada de valabilitate a prezentului contract de asociere este cuprinsă între data semnării 

acordului de către toate părțile și până la momentul realizării integrale a proiectelor ce se vor 

realiza ca urmare a programelor POR 2021-2027/INTERREG VI A.  

Art. 7. Coordonarea acordului de asociere 

        Fiecare asociat își desemnează responsabilii pentru realizarea componentelor obiectivului 

convenit, constituind în acest sens o comisie de lucru mixtă, compusă din angajați ai celor trei 

asociați, desemnați prin dispoziții/decizii, de către Președintele Consiliului Județean Dolj, 

Primarul Comunei Cernătești și managerul Muzeului Olteniei Craiova. 

Art. 8. Răspunderea asociaților 

(1) Față de terți, fiecare asociat va răspunde singur pentru drepturile și obligațiile angajate prin 

actele încheiate cu aceștia. 

(2) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către una dintre 

părți dă dreptul celeilalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă adresată 

părții în culpă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data constatării nerespectării clauzelor 

acordului. În cazul în care se constată că, urmare a nerespectării clauzelor, s-a creat un 

prejudiciu, partea prejudiciată are dreptul de a solicita repararea acestuia și plata de daune -

interese, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 9. Încetarea acordului de asociere 

(1) Prezentul Acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă  nu s-a convenit prelungirea 

acestuia, prin acordul părților. 

(2) Ca urmare a neîndeplinirii sau imposibilității îndeplinirii obiectului de activitate sau a 

obligațiilor asumate de fiecare dintre părți. 

(3) În alte cazuri prevăzute de lege. 

Art. 10. Amendamente 

Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii acestuia, de a conveni prin hotărâri ale 

autorităților deliberative, modificarea clauzelor prezentului acord prin act adițional. 

Art. 11. Dispoziţii finale 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile 

nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Prezentul acord constituie voința comuna a părților și s-a semnat astăzi..........................., în 

3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. 

 



Semnături 

 

Asociat 1 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

Judetul Dolj 

DORIN COSMIN VASILE 

Președinte 

Semnătura Data şi 

locul 

semnării 

Asociat 2 

Unitatea 

Administrativ 

Teritorială 

Comuna 

Cernăteşti 

 

 

COSTEL TRĂISTARU 

 

Primar 

Semnătura Data şi 

locul 

semnării 

Asociat 3 

Muzeul 

Olteniei 

 

FLORIN RIDICHE 

 

Manager 

Semnătura Data şi 

locul 

semnării 

 

 

 




