
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Teatrul 

Național ,,Marin Sorescu” în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a 

Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents 

 

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.16262/28.06.2022, 

raportul Serviciului juridic nr. 16285/28.06.2022, avizul comisiilor de specialitate, 

precum și având în vedere adresa nr.15948/23.06.2022  din partea Teatrului 

Național ,,Marin Sorescu”;                  

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 Teatrul Național ,,Marin Sorescu” în 

vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Festivalului Tinerilor Regizori – Theater 

Networking Talents. 

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

Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj și  Teatrul Național ,,Marin 

Sorescu” în vederea organizării celei de-a IV-a ediții a Festivalului Tinerilor 

Regizori – Theater Networking Talents, conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART.3 – Se aprobă alocarea sumei de 15 mii lei din bugetul propriu judeţean, 

capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, în vederea realizării activităţilor cu 

ocazia organizării Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents. 

Art.4. – Se mandatează preşedintele  Consiliului Judeţean Dolj să semneze 

protocolul de cooperare. 

ART.5 - (1) Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       (2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Teatrului Național 

,,Marin Sorescu”. 
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         PREȘEDINTE,                                                   Contrasemnează, 

            SECRETAR  GENERAL  

      DORIN-COSMIN VASILE                                  AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                              CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată 

cu un număr de 28 voturi 

“PENTRU” 

 

 



ANEXĂ 

La Hotărârea nr. 195/2022 

PROTOCOL DE COOPERARE 

Încheiat azi,  30.06.2022 

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 

Teatrul Național ,,Marin Sorescu”, cu sediul în municipiul Craiova, str. 

A.I.Cuza, nr.11,  județul Dolj, reprezentat prin domnul Alexandru Boureanu, în 

calitate de manager; 

 

Art. 2. Obiectul și durata protocolului de cooperarare 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea în vederea organizării 

celei de-a IV-a ediții a Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking 

Talents. 

  (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 

 

 

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 15 mii lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 67.02 

,,Cultură, recreere şi religie”, pentru organizarea  Festivalului Tinerilor Regizori – 

Theater Networking Talents.. 

 

 



 

Teatrul Național ,,Marin Sorescu” 

- utilizarea sumei alocate pentru acoperirea cheltuielilor  legate de 

organizarea Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents. 

- depunerea unui decont justificativ asupra plăţilor efectuate. 

 

Prezentul protocol de cooperare s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte 

unul pentru fiecare parte. 

   

UAT Judeţul Dolj                                     Teatrul Național ,,Marin Sorescu” 

prin Consiliul Judeţean Dolj                                      

             Preşedinte,                                                          Manager, 

 

  Dorin Cosmin Vasile                        Prof.univ.dr.habil Alexandru Boureanu 

 

                 

                               

                                                                 

 

 

                                           

   




