
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare dintre 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean 

Dolj şi Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat, în parteneriat cu   

Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) 

Calafat în vederea organizării evenimentului  

,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României” 

 

 

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. 9124/08.04.2022, 

raportul Serviciului juridic nr. 9432/12.04.2022, avizul comisiilor de 

specialitate, precum și având în vedere adresa nr. 9021/07.04.2022 din partea 

Grupului de Actiune Locala “GAL” Calafat, în parteneriat cu   Asociația 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat.                   

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 Grupul de Actiune Locala “GAL” 

Calafat, în parteneriat cu Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii (PLIMM) Calafat în vederea organizării evenimentului ,,Comemorarea 

dobândirii Independenței de Stat a României”.      

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

Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj și  Grupul de Actiune 

Locala “GAL” Calafat, în parteneriat cu Asociația Patronatul Local al 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat în vederea organizării 

evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României”, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART.3 – Se aprobă alocarea sumei de 40 mii lei din bugetul propriu 

judeţean, capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, în vederea realizării 

activităţilor cu ocazia organizării evenimentului ,,Comemorarea dobândirii 

Independenței de Stat a României”. 

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) Câte un exemplar al hotărârii se va comunica Grupului de 

Actiune Locala “GAL” Calafat și Asociației Patronatul Local al Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat. 

 

 

        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. 9124/08.04.2022 

                                                                                         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 Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat, în 

parteneriat cu   Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii 

(PLIMM) Calafat în vederea organizării evenimentului  

,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României”  

 

 

Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat, în parteneriat cu   Asociația 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat, au solicitat  

Consiliului Judeţean Dolj, prin adresa nr. 9021/07.04.2022, sprijin financiar pentru 

organizarea evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a 

României”. 

Prin organizarea acestui eveniment,  cele două entități organizatoare  doresc 

să redea anvergura și consistența istorică privind comemorarea dobândirii 

Independenței de Stat a României, să cinstească printr-o manifestare de înaltă 

ținută Razboiul de Independență de la 1877-1878, ale cărui prime salve de tun au 

pornit din Calafat. 

Organizarea acestui eveniment  pornește de la necesitatea imperativă de a 

ridica pe podiumul cuvenit aceasta sarbatoare națională, în locul din care a pornit - 

Calafat, pentru a determina ințelegerea semnificației acestui moment de cotitură în 

istoria patriei, care a stat la baza României actuale,  independența naționala a unui 

stat find una din datele semnificative din întreaga istorie a nației respective. 

În plus, se adaugă valența construcției unui produs turistic transfrontalier, 

care să genereze plusvaloare pentru comunitate, să deschidă orizontul unei creșteri 

economice. 

Consiliul Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean, Capitolul 

67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, suma de 40 mii lei, în vederea organizării 

evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României”. 
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Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare cooperarea şi protocolul de 

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul 

Judeţean Dolj şi Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat, în parteneriat cu   

Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat în 

vederea organizării evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat 

a României”, precum şi alocarea din bugetul judeţean a sumei de 40 mii lei în acest 

sens. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV                                    DIRECTOR EXECUTIV                                                             

 

LARISA RĂDUCAN                                                       MARIAN MECU 

 

 

 

 
                                                                                            Întocmit, 
 

                                                                                                    Neagoe Loredana 

 

                                                                                                    Şerban Constantin 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală       

Nr. 9432/12.04.2022                                                                                                                    

                                                                                                           VIZAT 

      DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                       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 Grupul de Acțiune Locală “GAL” Calafat în parteneriat cu Asociația 

Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat în vederea 

organizării evenimentului “Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a 

României” 

 

  

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 Grupul de 

Acțiune Locală “GAL” Calafat în parteneriat cu Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat în vederea organizării evenimentului “Comemorarea 

dobândirii Independenței de Stat a României”, 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 Grupul 

de Acțiune Locală “GAL” Calafat în parteneriat cu Asociația Patronatul Local al 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii (PLIMM) Calafat în vederea organizării evenimentului 

“Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României”. 

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. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. e), art.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         

ȘEF SERVICIU JURIDIC           

                    Daiana Stoica            

                                                                                                                        Întocmit 

                                                                                                        CONSILIER JURIDIC 

                                                                                                         Marius Petrescu                                           



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 președinte; 

și 

Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat, cu sediul in municipiul Calafat, str. 

A.I.Cuza nr. 34, parter, județul Dolj, tel:0351/179715, fax: 0351/179715, 

reprezentat prin domnul  Ionel Dumitrescu, în calitate de președinte; 

în parteneriat cu 

Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) 

Calafat, cu sediul în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu nr. 26, județul 

Dolj, tel/fax:0251/231175, reprezentată prin domnul George Alin Dumbrăvea, în 

calitate de  vicepresedinte. 

 

Art. 2. Obiectul și durata protocolului de cooperarare 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea în vederea organizării 

evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a României”. 

  (1) Durata prezentului protocol este de la data semnării de către părți și până 

la finalizarea acestuia. 

(2) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către 

ambele  părți. 

 

Art. 3. Scopul protocolului 

Prin realizarea  activităților proiectului se va comemora obținerea 

Independenței  de Stat a României printr-un eveniment unic de reconstituire a 

Războiului de Independență la Calafat. 

 

Art. 4. Principii de colaborare 

Principiile care stau la baza prezentului protocol sunt transparența, 

inițiativa, implicarea, colaborarea, responsabilitatea, cu respectarea legislației în 

vigoare. 

 

 



Art.5. Obligaţiile părţilor: 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- alocarea sumei de 40 mii lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 67.02 

,,Cultură, recreere şi religie”, pentru organizarea  evenimentului ,,Comemorarea 

dobândirii Independenței de Stat a României”.   

 

Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat 

Asociația Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii (PLIMM) 

Calafat 

- utilizarea sumei alocate pentru acoperirea cheltuielilor  legate de 

organizarea evenimentului ,,Comemorarea dobândirii Independenței de Stat a 

României”; 

- depunerea unui decont justificativ asupra plăţilor efectuate. 

 

Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat în 3 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

   

UAT Judeţul Dolj                                 Grupul de Actiune Locala “GAL” Calafat 

prin Consiliul Judeţean Dolj                    

             Preşedinte,                                                          Preşedinte, 

 

  Dorin Cosmin Vasile                                          Ionel Dumitrescu 

 

                 

                              Asociația Patronatul Local al Intreprinderilor     

                                         Mici si Mijlocii (PLIMM) Calafat 

                                                                 

                                                                Vicepreședinte 

 

                                                        George Alin Dumbrăvea 

 

                                           

   




