
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul 

Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,,EU la muzEU”                                             

 

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. 7234/22.03.2022, raportul Serviciului 

juridic nr. 7386/23.03.2022, avizul comisiilor de specialitate, precum și adresa 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj nr. 204/21.03.2022, înregistrată la Consiliul 

Județean Dolj cu nr. 7130/21.03.2022 privind acordul pentru derularea în parteneriat a 

proiectului ,,EU la muzEU”.                   

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 Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea 

realizării proiectului ,,EU la muzEU”.                   

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

Teritorială Judeţul Dolj prin Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

în vederea realizării proiectului ,,EU la muzEU”, conform anexei la prezenta hotărâre. 

ART.3 – Se aprobă alocarea sumei de 400 mii lei din bugetul propriu judeţean, în 

vederea realizării activităţilor din proiectul ,,EU la muzEU”. 

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 Inspectoratului Școlar 

Județean Dolj. 

 

        Nr. 83                            Adoptată la data de 31.03.2022 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



ANEXĂ 

La Hotărârea nr. 83/2022 

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 - Preşedinte, în calitate de organizator; 

și 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj, cu sediul în Craiova, cu sediul în Craiova                                     

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, Telefon: 0251/420961, 0351/407395;  fax: 0251/421824, 

0351/407396E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro, Web: www.isj.dj.edu.ro, reprezentat 

prin domnul prof. dr. Alexandru Daniel ION -  Inspector Școlar General, în calitate 

de co-organizator. 

 

Art. 2. Obiectul și durata protocolului de cooperarare 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea în vederea realizării 

activităților din proiectul ,,EU la muzEU”. 

(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 proiectul ,,EU la muzEU” se dorește organizarea în anul 2022 a unui 

program de vizite la muzeele din Craiova aflate în subordinea Consiliului Județean 

Dolj, pentru elevi de nivel gimnazial – clasele a VI-a și VII-a din județul Dolj. 

 

Art. 4. Principii de colaborare 

Principiile care stau la baza prezentului protocol sunt transparența, inițiativa, 

implicarea, colaborarea, responsabilitatea, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

 

 

 

mailto:isjdolj@isj.dj.edu.ro


Art. 5. Obligațiile părților: 

Consiliul Judeţean Dolj: 

- susţine financiar proiectul cu suma totală de 400 mii lei, din bugetul propriu 

judeţean; 

-elaborează programul de desfăşurare a proiectului ,,EU la muzEU”, în baza 

informaţiilor furnizate de co-organizator; 

- elaborează listele de participanţi – elevi şi însoţitori – în cadrul proiectului ,,EU 

la muzEU”, pe baza informaţiilor furnizate de coorganizator; 

- asigură finanţarea necesară pentru realizarea proiectului ,,EU la muzEU” 

(cheltuielile necesare pentru transportul și masa elevilor şi însoţitorilor, conform 

programului de desfăşurare şi a listelor de participanţi); 

- asigură accesul la muzeele din Dolj pentru elevi şi însoţitori, conform 

programului de desfăşurare şi a listelor de participanţi; 

- respectă reglementările specifice aplicabile pentru organizarea de activităţi 

educative extracurriculare; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului ,,EU la muzEU”. 

 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj: 

- pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Dolj informaţiile necesare privind 

structura anului şcolar; 

- informează Consiliul Judeţean Dolj cu privire la reglementările specifice 

aplicabile pentru organizarea de activităţi educative extra-curriculare; 

- sprijină Consiliul Judeţean Dolj în elaborarea programului de desfăşurare a 

proiectului ,,EU la muzEU”; 

- furnizează Consiliului Judeţean Dolj listele de participanţi – elevi şi însoţitori – 

în cadrul proiectului  ,,EU la muzEU”; 

- facilitează participarea elevilor şi însoţitorilor din instituţiile de învăţământ din  

judeţul Dolj, conform programului de desfăşurare a proiectului ,,EU la muzEU”; 

- sprijină Consiliul Judeţean Dolj în activitatea de evaluare a proiectului ,,EU la 

muzEU”; 

- desemnează o persoană în vederea coordonării proiectului ,,EU la muzEU”. 

 

Art. 6. Răspunderea părților : 

(1) Prezentul protocol de cooperare deservește interesul comun al 

părților, care se obligă să-l execute întocmai și cu bună credință; 

(2)  Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra 

derulării acestui protocol de colaborare. 

 

 

 



Art. 7. Forța majoră 

(1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării 

parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul protocol de cooperare. Prin 

forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil 

și insurmontabil, apărut după încheierea protocolului de cooperare și care 

împiedică părțile să execute total sau partial obligațiile asumate. 

(2) Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință 

celeilalte părți, în scris, în maxim 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței 

majore împreună cu avertizarea asupra efectelor și intinderii posibile a forței 

majore, va fi comunicată în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința 

celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la 

încetare. 

 

Art. 8. Încetarea protocolului    

Prezentul protocol încetează de plin drept, la realizarea obiectului și scopului 

protocolului sau în cazul în care una dintre părți: 

- nu respectă clauzele protocolului sau le îndeplinește necorespunzător; 

- prin acordul comun al părților. 

 

Art. 9.  Dispoziții finale   

Dispozițiile prezentului protocol de cooperare se pot modifica prin acte 

adiționale și se pot completa cu deciziile comune ale părților semnatare.  

 

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

unul pentru fiecare parte. 

   

UAT Judeţul Dolj                                     Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

prin Consiliul Judeţean Dolj                    

             Preşedinte,                                                   Inspector Școlar General 

 

  Dorin Cosmin VASILE                                     Alexandru Daniel ION 

   




