
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  cooperării şi a protocolului de cooperare 

 dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj –  

 Consiliul Judeţean Dolj prin Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova şi 

 Inspectoratul Școlar Județean Dolj  în vederea realizării 

 proiectului ,,Olimpiada de fotbal”                                             

 

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. 6590/15.03.2022, raportul Serviciului 

juridic nr. 7245/22.03.2022, avizul comisiilor de specialitate, adresa Clubului Sportiv 

Județean Știința  ,,U” Craiova nr. 346/02.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Dolj 

cu nr. 6792/17.03.2022, precum și adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj 

nr.7559/28.02.2022; 

 în baza art. 3 alin. (1) şi art. 18^1 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

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-Consiliul Judeţean Dolj prin Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova şi 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,,Olimpiada de fotbal”.                 

         Art. 2 – Se aprobă protocolul de cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Dolj-Consiliul Judeţean Dolj prin Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova şi 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj în vederea realizării proiectului ,,Olimpiada de fotbal”, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 250 mii lei din bugetul propriu judeţean 

Clubului Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova, în vederea realizării activităţilor din 

proiectul  ,,Olimpiada de fotbal”. 

Art. 4. – Se mandatează directorul Clubului Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova 

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 Clubului Sportiv 

Județean Știința ,,U” Craiova și  Inspectoratului Școlar Județean Dolj. 

 

        Nr. 82                            Adoptată la data de 31.03.2022 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                        AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                             CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 33 voturi “PENTRU” 

 

 



                                                                    ANEXĂ la Hotărârea nr. 82/2022 

 

 

 

PROTOCOL DE COOPERARE 

Încheiat azi,  ............... 

 

În temeiul art. 3 alin. (1) art. 18 1 alin. (2) lit. a) și c) din Legea nr. 69/2000 a 

educației fizice și a sportului, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii 

Consiliului Județean Dolj nr.  ________/______2022, între: 

   

Art. 1. Părțile semnatare: 

UAT Judeţul Dolj - Consiliul Judeţean Dolj prin  Clubul Sportiv Județean 

Știința ,,U” Craiova, cu sediul în Craiova, str. Constantin Lecca nr.32, tel/fax: 

0251/413827, reprezentat  de  domnul Bogdan Mihai Pâncu, în calitate de Director 

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 de 

domnul prof. dr. Alexandru Daniel Ion, în calitate de Inspector Școlar General, au 

convenit să încheie prezentul protocol.  

Art. 2. Obiectul și durata protocolului de cooperarare 

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă cooperarea în vederea realizării 

activităților din proiectul ,,Olimpiada de fotbal”. 

(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 ,,Olimpiada de fotbal” se dorește organizarea unei competiții 

județene de fotbal cu participarea elevilor din clasele V-VIII care se va desfășura între 

școli, pe zone ale județului.   

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. Obligațiile părților 

UAT Județul Dolj – Consiliul Județean Dolj va aloca suma de 250 mii lei din 

bugetul propriu județean Clubului Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova în vederea 

realizării activităților din proiectul ,,Olimpiada de fotbal”; 

Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova va asigura desfășurarea 

proiectului ,,Olimpiada de fotbal”, prin: 

- achiziționarea de mingi de fotbal și echipamente de joc școlilor care participă la 

Olimpiada de fotbal; 

- fiecare școală participantă va fi dotată cu echipament sportiv de fotbal 

inscripționat (14 seturi echipament și 2 mingi);  

- asigurarea resurselor umane necesare organizării și desfășurării proiectului; 

- referirea explicită pe toate materialele de promovare, precum și în comunicate de 

presă că acest proiect este realizat cu sprijinul Consiliului Județean Dolj.  

 Inspectoratul Școlar Județean Dolj se obligă: 

- să sprijine Consiliul Judeţean Dolj în elaborarea listei unităților de învățământ 

care școlarizează elevi la nivelul ciclului gimnazial;  

- să faciliteze participarea elevilor şi cadrelor didactice din instituţiile de 

învăţământ din mediul rural din judeţul Dolj, conform programului de desfăşurare a 

proiectului ,,Olimpiada de fotbal”. 

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 azi _________, în 2 (două) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 UAT Judeţul Dolj - Consiliul Judeţean Dolj  Inspectoratul Școlar                                                                 

prin Clubul Sportiv Județean Știința ,,U” Craiova                                   Județean Dolj 

        Director,                                                                               Inspector Școlar General 

Bogdan Mihai Pâncu                                                        Prof. Dr. Alexandru Daniel Ion 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                 

  

 

 

 




