
 

 

 

  

CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN  DDOOLLJJ  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cooperării și a protocolului de cooperare dintre Județul Dolj 

şi Palatul Copiilor Craiova în vederea organizării Festivalului – Concurs 

Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” ediția a XV-a  

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare al Direcţiei Economice nr. 

20222/10.08.2022, raportul Serviciului juridic nr. 20390/11.08.2022, avizul 

comisiilor de specialitate precum şi adresa nr. 871/2022 a Palatului Copiilor Craiova;  

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 Județul Dolj și Palatul Copiilor Craiova în 

vederea organizării Festivalului – Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și 

Tineret „Maria Tănase” ediția a XV-a. 

 Art. 2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Județul Dolj și Palatul 

Copiilor Craiova în vederea organizării Festivalului – Concurs Internațional de 

Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” ediția a XV-a, conform anexei care 

face parte din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 15 mii lei din bugetul propriu al Judeţului 

Dolj, Palatului Copiilor Craiova în vederea organizării Festivalului – Concurs 

Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase” ediția a XV-a.   

   Art. 4 – Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, să semneze 

în numele Judeţului Dolj 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 Palatului Copiilor 

Craiova. 

 

 Nr. 212                      Adoptată la data de  26.08.2022 

 

 

             PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

     DORIN-COSMIN VASILE                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 35 voturi “PENTRU” 

 

 



  
 

ANEXA 

la Hotărârea nr. 212/2022 

 

PROTOCOL DE COOPERARE nr.  

                                                   încheiat azi, 26.08.2022 

 

Art. 1. Partenerii protocolului: 

a) Județul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Unirii, nr. 19, tel/fax 0251/408231, 

0251/408241, reprezentat de dl Vasile Dorin Cosmin, în calitate de președinte;  

 b) Palatul Copiilor Craiova, cu sediul în Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 20, tel 

0351/413110, reprezentată de dna prof. Pascu Eugenia, în calitate de director. 

 

Art. 2 Scopul: organizarea, în perioada 30 august 2022 – 3 septembrie 2022, a celei de-a 

XV-a ediţii a Festivalului – Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria 

Tănase”. 

 

Art. 3. Temeiul legal: art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 4. Durata: Protocolul este valabil pe întreaga perioadă de organizare şi desfăşurare a 

festivalului. 

 

Art. 5. Drepturile și obligațiile părților 

Județul Dolj: alocarea sumei de 15 mii lei din bugetul propriu judeţean, capitolul 

67.02 „Cultură, Recreere și Religie”, pentru organizarea celei de-a XV-a ediţii a Festivalului 

– Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria Tănase”; 

Palatul Copiilor Craiova: utilizarea sumei alocate pentru organizarea celei de-a 

XV-a ediţii a Festivalului – Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria 

Tănase” (decontare parţială materiale promoționale - mape, afișe, flyere, pliante, diplome, 

trofee și alte cheltuieli necesare organizării festivalului). Prezintă documente justificative 

privind suma alocată de către Județul Dolj. 

 

Art. 6. Modificarea protocolului: Părțile, de comun acord, pot modifica prezentul 

protocol, prin act adițional. 

 

Art. 7. Dispoziții finale 

Prezentul protocol produce efecte de la data semnării şi este valabil pe întreaga perioadă 

prevăzută la art.4. 

 

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

protocolului. 

 

     Județul Dolj                                                                Palatul Copiilor Craiova 

      Președinte,           Director,  

 

Vasile Dorin Cosmin                    prof. Pascu Eugenia 




