
 

 

 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din 

Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia - Evoluţie social-istorică şi 

patrimoniu cultural” 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 17706/2020 al Direcţiei Economice, 

raportul Serviciului juridic nr. 18190/23.06.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate;  

în baza art. 14 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

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 cooperarea dintre Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea 

din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia - Evoluţie social-istorică şi patrimoniu 

cultural”. 

Art. 2 – Se aprobă alocarea sumei de 12 mii lei din bugetul propriu judeţean 

Universităţii din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia - Evoluţie social-istorică şi 

patrimoniu cultural”. 

Art. 3 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Consiliul Judeţean Dolj şi 

Universitatea din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia - Evoluţie social-istorică 

şi patrimoniu cultural”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    (2) Un exemplar din hotărâre se va comunica Universităţii din Craiova. 

  

 Nr. _____                      Adoptată la data de  _______ 2020 

 

 

   PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

 ION PRIOTEASA                                          ANDA NICOLAE 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ       

DIRECŢIA ECONOMICĂ  

Nr. 17706/17.06.2020    

   PREŞEDINTE, 

              

ION PRIOTEASA 

 

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind protocolul de cooperare dintre Consiliul 

Județean Dolj și Universitatea din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia - 

Evoluţie social-istorică şi patrimoniu cultural” 

 

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 Județean Dolj și Universitatea din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia 

- Evoluţie social-istorică şi patrimoniu cultural” și alocarea din bugetul propriu 

județean a sumei de 12 mii lei Universităţii din Craiova în acest sens. 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, a solicitat Consiliului 

Județean Dolj, prin adresa nr. 1103/2020, sprijin financiar în vederea tipăririi cărţii 

„Oltenia - Evoluţie social-istorică şi patrimoniu cultural”. 

Cartea va fi o lucrare monografică de amploare, ce va fi realizată de un colectiv 

de 12 cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici, de la Facultatea de Ştiinţe 

Sociale din cadrul Universităţii din Craiova şi din alte instituţii de învăţământ şi 

cercetare ştiinţifică, specialişti recunoscuţi pe plan naţional pentru valoarea cercetărilor 

monografice întreprinse până acum.  

Lucrarea va apărea în limbile română şi engleză, într-o ţinută grafică de excepţie 

şi cu numeroase fotografii color (pe aproape toate cele circa 400 de pagini), care pun 

în valoare zestrea culturală a fiecăruia dintre cele 5 judeţe ale Olteniei. 

De menţionat că ultima lucrare despre Oltenia a apărut în urmă cu 77 de ani, în 

1943, cu ocazia manifestărilor reunite sub genericul Săptămâna Olteniei, 24-31 

octombrie 1943, la Palatul Jean Mihail, în prezenţa conducătorului statului român, 

mareşalul Ion Antonescu, şi a trei miniştri din guvernul său, manifestări organizate de 

Fundaţia Culturală „Regele Mihai I”, Regionala Craiova. 

Un volum de actualitate despre Oltenia este important din următoarele 

considerente: 

- De promovare, printr-o carte cuprinzătoare (text şi imagine), a identităţii 

culturale şi a valorilor reprezentative ale Olteniei pe plan naţional şi 

internaţional (până în prezent au apărut volume similare despre Banat, 

Moldova, Dobrogea şi altele); 

- De promovare a realizărilor semnificative ale Consiliului Judeţean Dolj; 

- Pentru a oferi un suport documentar acţiunilor de celebrare anuală a Zilei 

Olteniei şi a reflecta specificul istoriei locuitorilor din această zonă a ţării. 

 



Consiliul Județean Dolj propune acordarea din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 65.02 „Învăţământ”, a sumei de 12 mii lei pentru tipărirea cărţii „Oltenia - 

Evoluţie social-istorică şi patrimoniu cultural”. 

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

Consiliul Judeţean Dolj şi Universitatea din Craiova în vederea tipăririi cărţii „Oltenia 

- Evoluţie social-istorică şi patrimoniu cultural” și alocarea din bugetul propriu 

judeţean a sumei de 12 mii lei Universității din Craiova în acest sens. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                 CONSILIER,   

GABRIEL AFTINESCU            DANIELA AVRĂMOIU 

             

 

ÎNTOCMIT, 

CONSTANTIN ŞERBAN 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.18190/23.06.2020 

 

 

 

      VIZAT 

     DIRECTOR EXECUTIV 

          OVIDIU ROȘCA 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Dolj și Universitatea din  Craiova în vederea tipăririi cărții ,, Oltenia-Evoluția 

social –istorică și patrimoniu cultural,, 

 

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 dintre Consiliul Județean Dolj și Universitatea din  Craiova 

în vederea tipăririi cărții ,, Oltenia-Evoluția social –istorică și patrimoniu 

cultural,, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și  a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: cooperarea dintre Consiliul Județean 

Dolj și Universitatea din Craiova în vederea tipăririi cărții ,, Oltenia-

Evoluția social –istorică și patrimoniu cultural,,; 

  

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 prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

 

-art.14 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modifcările și completările ulterioare,  

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

compartimentului: 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 

compartiment, 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,                                                                                        Întocmit, 

      Șef Serviciu                           Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                              Manea Mioara-Veronica 

 

 

 

  



 Anexa la Hotarârea nr______ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL DOLJ prin 

Consiliul Județean Dolj , cu sediul în judeţul Dolj, Municipiul Craiova, str. Unirii nr.19, 

cod fiscal 4417150, tel. 0251/408231, 0251/408241, reprezentat de dl. Ion Prioteasa, 

în calitate de Președinte al Consiliului Județean Dolj,  

Și  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, cu sediul în Craiova, str.AI Cuza nr.13, 

tel.0351/403145, fax0251/411688 reprezentată de dl prof.univ.dr.Cezar Ionuț Spânu, 

Rectorul Universității din Craiova: 

În temeiul HCJ nr________/2020 au convenit încheierea prezentului protocol de 

colaborare 

Art. 1 Obiectul Protocolului:  

Prezentul protocol de cooperare se încheie pentru tipărirea cărții ,,Oltenia –

evoluție social –istorică și patrimoniu cultural,, 

Art. 2 Durata Protocolului : Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării 

lui, după emiterea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr.________ şi este valabil până 

la data de 31.12.2020.  

Art. 3 Temeiul juridic: Art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare și HCJ nr. ... /2020. 

Art. 4 Principii de colaborare: Principiile care stau la baza prezentului protocol 

sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea, colaborarea, perseverenţa, echitatea, 

competenţa, responsabilitatea, non partizanatul şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Art. 5 Obligaţiile părţilor:  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA se obligă:  

a) să promoveze în lucrarea monografică ,,Oltenia –evoluție social –istorică și 

patrimoniu cultural,, realizările semnificative ale Consiliului județean Dolj; 

b) să asigure respectarea dispozițiilor legislației în materia drepturilor de autor; 

c) să asigure editarea lucrării; 

d) ca suma de bani alocată de Consiliul Județean Dolj că fie folosită exclusiv 

destinației prevăzute în obiectul prezentului protocol; 

          d) să prezinte factura și documentele justificative, privind suma alocată de către 

Consiliul județean Dolj prin prezentul protocol; 

 f) să predea Consiliul Județean Dolj un număr de 150 exemplare ale lucrării. 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL DOLJ, prin 

Consiliul Județean Dolj, se obligă:  

a) să aloce suma de 12.000 lei din  bugetul județului Dolj în vederea tipăririi 

cărții ,,Oltenia –evoluție social –istorică și patrimoniu cultural,,;  

b) să pună la dispoziția  autorilor lucrării, la cererea acestora, informații cu 

privire la realizările Consiliului Județean Dolj ;  

Art.6 Drepturi de autor 

După îndeplinirea obiectului prezentului protocol Universitatea din Craiova nu 

va avea niciun fel de pretenții pe viitor de la Consiliul Județean dolj cu privire la 

drepturile de autor. 

Art.7 Sancțiuni 



(1)Neîndeplinirea cuplabilă a obligațiilor de către părților atrage răspunderea 

acestora conform legislației în vigoare. 

(2)Neîndeplinirea de către UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA a obligației 

prevăzută la art.5 lit.d) atrage încetarea protocolului și restituirea de către aceasta a 

sumei alocate, conform legislației în vigoare. 

Art.8 Încetarea protocolului 

(1) încetează la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, după executarea 

obligațiilor de către părți; 

(2) Prezentul protocol poate fi reziliat, la solicitarea scrisă a unei dintre părți, ca 

urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor asumate de către cealaltă parte. 

Art.9 Forţa majoră  

Forţa majoră exonereză de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte, părţile 

fiind obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore 

de la data producerii acestuia.  

Art. 10 Litigii 

Orice litigiu decurgând din prezentul contract se va soluţiona pe cale amiabilă 

şi, dacă acest lucru nu e posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 

Art.11 Date cu caracter personal 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va realiza de către părți în 

confomitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţiea acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Art. 12 Dispoziţii finale  

Dispoziţiile prezentului protocol se pot modifica prin acte adiţionale doar cu 

acordul ambelor părţi. Comunicările scrise se vor face la adresele sediilor părţilor 

contractante.  

Prezentul protocol conţine un număr de _____ (___) pagini şi s-a încheiat într-

un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi .........................., 

data semnării lui.  

 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL DOLJ 

PREȘEDINTE 

         ION PRIOTEASA 

 

 

 

      UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 Rector,prof.univ.dr.Cezar Ionuț Spânu 

 


