
 

 

 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi 

Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi 

Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - Dolj în vederea 

organizării de activități comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 

decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii  
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 30522/07.12.2020 al Direcţiei Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 30592/07.12.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate; 

în baza Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei 

Revoluţiei Române şi a Libertăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182 şi al 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 protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia 

Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în 

Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - Dolj în vederea organizării de activități 

comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei 

Române şi a Libertăţii, conform anexei.  

Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean  Asociaţiei 

Umanitare pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în 

Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - Dolj în vederea organizării de activități 

comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei 

Române şi a Libertăţii. 

Art. 3 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

              (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica Asociaţiei Umanitare pentru 

Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei 

din Decembrie 1989 - Dolj. 
  

 Nr. _____                              Adoptată la data de  _______ 2020 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

                  DORIN COSMIN VASILE                                    ANDA NICOLAE 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                         PREŞEDINTE, 

DIRECŢIA ECONOMICĂ       

SERVICIUL BUGET-VENITURI                             DORIN COSMIN VASILE 

Nr. 30522 / 07.12.2020                                             

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind protocolul de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, 

Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - 

Dolj în vederea organizării de activităţi comemorative şi festive pentru 

marcarea zilei de 22 decembrie 

 

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

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

completările ulterioare, se propune spre aprobare protocolul de cooperare dintre 

Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea 

Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 

1989 - Dolj în vederea organizării de activităţi comemorative şi festive pentru marcarea 

zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii și alocarea 

sumei de 50 mii lei cu această destinație. 

Cu adresa nr. 12/04.12.2020 Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea 

Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 

1989 - Dolj a solicitat Consiliului Judeţean Dolj sprijinirea organizării unor activităţi 

comemorative şi festive pentru marcarea a 31 de ani de la Revoluţia Română din 

decembrie 1989. Cu ocazia zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române 

şi a Libertăţii se vor organiza: pelerinaj în municipiul Craiova la locurile unde au 

decedat revoluţionari, ceremonie publică în Piaţa Alexandru Ioan Cuza, acordarea a 

300 de pachete revoluţionarilor. 

În vederea organizării unor activităţi comemorative şi festive pentru marcarea 

zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, conform art. 2 

din Legea nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei 

Revoluţiei Române şi a Libertăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 

Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean, capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi 

executive”, suma de 50 mii lei. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare protocolul de cooperare dintre 

Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea 

Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 

1989 - Dolj în vederea organizării de activităţi comemorative şi festive pentru marcarea 

zilei de 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii și alocarea 

sumei de 50 mii lei cu această destinație. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                ÎNTOCMIT, 

       MARIAN MECU    CONSTANTIN ŞERBAN 

  



ROMÂNIA 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr.30592/07.12.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

proiectului de hotărâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul 

Judeţean Dolj şi Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, 

Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 – Dolj 

în vederea organizării de activităţi comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 

22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii  

  

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 protocolului de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia 

Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor 

Căzuţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 – Dolj în vederea organizării de 

activităţi comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 decembrie, Ziua 

Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii, propus de preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment 

și a constatat următoarele:  

 1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea protocolului de cooperare dintre 

Consiliul Judeţean Dolj şi Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea 

Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 

1989 – Dolj . 

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: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 

prevederile:  

- Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei 

Revoluţiei Române şi a Libertăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

serviciului juridic: nu este cazul.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui serviciu, 

sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi 

adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean 



Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

             Avizat,                                                                                                             

ŞEF SERVICIU JURIDIC, 

    DAIANA STOICA    

                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

MARIUS PETRESCU                                                                                             
  



ANEXĂ 

la Hotărârea nr. _______/2020 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

                                                nr.          /    .12.2020 

 

 

Art.1. Partenerii protocolului: 

a) Consiliul Judeţean Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, tel/fax 

0251/408231, 0251/408241, reprezentat de domnul Dorin Cosmin Vasile, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Dolj;  

b) Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, 

Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - 

Dolj, cu sediul în Craiova, str. Geniştilor, nr. 93, tel 0745659851, reprezentată de dl 

Costinel Venus Mirea, preşedintele Asociaţiei Umanitare pentru Protejarea şi 

Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei 

din Decembrie 1989 - Dolj; 

 

Art. 2 Obiectul protocolului de cooperare: organizarea de activităţi comemorative şi 

festive pentru marcarea zilei de 22 Decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a 

Libertăţii. 

 

Art. 3 Angajamente ale instituţiilor partenere 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- alocarea pentru anul 2020 a sumei de 50 mii lei din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi executive”, în vederea organizării de activităţi 

comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 Decembrie, Ziua Victoriei 

Revoluţiei Române şi a Libertăţii;  

Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi 

Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - Dolj:  

- participarea la activităţile comemorative şi festive pentru marcarea zilei de 22 

decembrie, Ziua Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii. 

 

Prezentul act s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare partener al 

protocolului. 

 

Consiliul Judeţean Dolj  

Preşedinte, Dorin-Cosmin Vasile 

 

 

 

Asociaţia Umanitară pentru Protejarea şi Sprijinirea Răniţilor, Invalizilor şi 

Urmaşilor celor Căzuţi în Timpul Revoluţiei din Decembrie 1989 - Dolj 

Preşedinte, Costinel Venus Mirea 
 


