CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cooperării şi a protocolului de cooperare
dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj
şi S.C. AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului
,,Cultura la ea acasă - Centenarul nașterii lui Adrian Marino”
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. 20922/15.09.2021, raportul Serviciului
juridic nr. 21086/16.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
adresa S.C AIUS PrintED S.R.L înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub
nr.20914/15.09.2021;
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 Județul Dolj
prin Consiliul Judeţean Dolj şi S.C. AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului
,,Cultura la ea acasă - Centenarul nașterii lui Adrian Marino”.
Art.2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj și S.C. AIUS PrintEd S.R.L., conform anexei la
prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă alocarea sumei de 9.500 lei din bugetul județului, capitolul 67.02
,,Cultură, recreere şi religie”, pentru realizarea proiectului ,,Cultura la ea acasă Centenarul nașterii lui Adrian Marino”.
Art.4 - (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Un exemplar al hotărârii se va comunica S.C. AIUS PrintEd S.R.L.
Nr. ____
PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

Adoptată la data de _______ 2021
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEŢULUI
ANDA NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE
INSTITUŢII SUBORDONATE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 20922/15.09.2021
PREŞEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării şi a protocolului
de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Dolj prin
Consiliul Judeţean Dolj şi S.C. AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării
proiectului ,,Cultura la ea acasă - Centenarul nașterii lui Adrian Marino”

Prin proiectul „Centenarului Adrian Marino“ organizat cu prilejul împlinirii
a 100 de ani de la nașterea eseistului, criticului, istoricului și teoreticianului literar
român, laureat al Premiului Herder, se urmăreşte promovarea operei unuia dintre
cei mai importanţi critici postbelici din România, mentor al revistei „Mozaicul“ și
prieten apropiat al Craiovei - Adrian Marino (1921-2005), premiat de Academia
Română și de Uniunea Scriitorilor. Între 1973 și 1980, Adrian Marino a întemeiat,
redactat și condus prima revistă de studii literare în limbi străine de largă circulație:
Cahiers roumains d'etudes literaires. În 1985 a obținut Premiul Herder. A publicat
în țară și străinătate volume de teorie literară și comparatistică. A fost primul autor
al unei cărți românești și franceze despre Mircea Eliade – Hermeneutica lui
Mircea Eliade (1980). Cele șapte volume din Biografia ideii de literatură (19872003) reprezintă prima enciclopedie românească literară completă. Adrian Marino
este cel mai citat și tradus critic literar român, fiind autorul unui Dicționar de idei
literare, rămas neterminat.
Cu adresa nr. 20914/15.09.2021, Revista Mozaicul a comunicat propunerea
de parteneriat, aducând în sprijin următoarele argumente:
- Prin prezentul proiect revista Mozaicul și Editura Aius revin asupra
operei savantului, pentru a reliefa potenţialul speculativ și programatic al
ideilor celui ce a militat, in termeni europeni si româneşti totodată, în
vederea formarii unei noi conştiinţe eliberate de spiritul epigonic si
provincial. Figura unică în peisajul cultural românesc, Adrian Marino a
schimbat perceptia asupra teoriei, criticii și istoriei literare prin
rigurozitatea academică a cercetărilor sale.

- La manifestarea culturală de anul acesta vor participa cu comunicări
critici și scriitori din țară, specialişti recunoscuţi, inclusiv din mediul
academic.
- Între intervalele destinate susţinerii comunicărilor ştiinţifice, vor avea
loc lansări de carte ce au ca temă problematica operei lui Adrian Marino
la care vor lua cuvântul specialişti din domeniu, studiile rezultate vor fi
reunite într-un volum colectiv care să respecte normele ştiinţifice şi va fi
publicat la o Editura Aius PrintEd, ce și-a făcut deja o tradiție din
editarea operei și a exegezei operei sale
- Diseminarea informaţiei în cercurile cele mai largi şi influente pentru
atingerea acestui obiectiv al orașului Craiova se va realiza atât printr-un
număr al revistei „Mozaicul” dedicat manifestării culturale, cât şi printrun volum ce va consemna toate contribuţiile aduse în cadrul proiectului,
dar şi prin parteneriatul cu mass-media locală şi naţională.
Prin aceeaşi adresă s-a solicitat sprijin financiar în scopul susţinerii acestei
manifestări culturale ce îşi propune să promoveze valorile literare şi artistice
naţionale cu relevanţă în actualul context european, la care vor lua parte atât
profesori şi studenţi, cât şi publicul larg.
Consiliul Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean, Capitolul
67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, suma de 9.500 lei în vederea susţinerii
proiectului de interes public ,,Cultura la ea acasă”.
Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare cooperarea şi protocolul de
cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Revista Mozaicul editată de SC
AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ,,Cultura la ea acasă Centenarul nașterii lui Adrian Marino”, precum şi alocarea din bugetul judeţean
a sumei de 9.500 lei în acest sens.

DIRECTOR EXECUTIV
LARISA RĂDUCAN

DIRECTOR EXECUTIV
MARIAN MECU

Întocmit,
Neagoe Loredana
Şerban Constantin
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 21086/ 16.09.2021

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 S.C. AIUS
PrintEd S.R.L., în vederea realizării priectului “ Cultura la ea acasă- Centenarul nașterii lui Adrian
Marino”
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier
juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier juridic,
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – 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 S.C. AIUS PrintEd
S.R.L., în vederea realizării priectului “ Cultura la ea acasă- Centenarul nașterii lui Adrian Marino”,
în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: cooperarea dintre Unitatea Administrativ Teritorială
Județul Dolj prin Consiliul Județean Dolj și S.C. AIUS PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului
“ Cultura la ea acasă- Centenarul nașterii lui Adrian Marino”.
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. 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.

Întocmit,
Consilier Juridic
Bărăgan Simona

ANEXĂ
La Hotărârea nr. ___________

PROTOCOL DE COOPERARE
Încheiat azi, ...............
Art. 1. Părţile semnatare:
U.A.T. 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
S.C. AIUS PrintEd S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Paşcani, nr. 9, tel.
0351/467471, e-mail: editura.aius@gmail.com, web: www.aius.ro, reprezentată de
Prof. Nicolae Marinescu, în calitate de Director.
Art.2. Obiectul protocolului de cooperare:
Cooperarea şi alocarea sumei de 9.500 lei de către UAT Judeţul Dolj, SC Aius
PrintEd S.R.L., în vederea realizării proiectului ,,Cultura la ea acasă - Centenarul
nașterii lui Adrian Marino”.
Art.3. Angajamente ale instituţiilor partenere
U.A.T Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj:
- alocarea sumei de 9.500 lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 67.02
,,Cultură, recreere şi religie” pe baza documentelor justificative privind
destinaţia sumelor.
S.C. AIUS PrintEd S.R.L.:
- utilizarea sumei alocate pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea
proiectului ,,Cultura la ea acasă”
- depunerea unui decont justificativ asupra plăţilor efectuate.
Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
U.A.T Judeţul Dolj

S.C. AIUS PrintEd S.R.L.

prin Consiliul Judeţean Dolj
Preşedinte,
Dorin Cosmin VASILE

Director,
Prof.Nicolae MARINESCU

