
 

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”.       

 Nr. ____                                      Adoptată la data de _______ 2022 

 

         PREȘEDINTE,                                                      Contrasemnează, 

   

  DORIN-COSMIN VASILE                                     SECRETAR  GENERAL  

                                                                                            AL JUDEŢULUI                 

                            

                                                                              CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Nr. 16262/28.06.2022 

                                                                                         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 Teatrul Național ,,Marin Sorescu” în vederea 

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

Networking Talents  

 

Teatrul Național ,,Marin Sorescu” a solicitat  Consiliului Judeţean Dolj, prin 

adresa nr.15824/22.06.2022, sprijin financiar pentru organizarea evenimentului 

Festivalul Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents, în perioada 05-09 iulie 

2022. 

Acest proiect se află cu succes la a IV-a ediție și păstrează secțiunile edițiilor 

anterioare concentrând efortul anul acesta pentru a descoperi tineri regizori de teatru 

care pot abord noi forme de expresie artistică bazate pe inovație și originalitate. În 

urma înscrierilor au fost selectate 13 producții de licență/masterat sau producții 

montate după finalizarea studiilor care vor fi prezentate în cadrul secțiunii Bursa de 

spectacole. 

Consiliul Judeţean Dolj va aloca din bugetul propriu judeţean, Capitolul 

67.02 ,,Cultură, recreere şi religie”, suma de 15 mii lei, în vederea organizării 

evenimentului Festivalul Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare cooperarea şi protocolul 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, precum 

şi alocarea din bugetul judeţean a sumei de 15 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. 16285/28.06.2022 

                             VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

             Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

           asupra proiectului de hotarare privind aprobarea cooperarii si a protocolului de 

cooperare dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Dolj prin Consiliul 

Județean Dolj si Teatrul National „Marin Sorescu” in vederea organizarii celei 

de-a IV-a editii a Festivalului Tinerilor Regizori – Theater Networking Talents 

 

        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 Judetean Dolj, 

a analizat proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii si a protocolului de cooperare 

dintre  Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Dolj prin Consiliul Județean Dolj si Teatrul 

National „Marin Sorescu” in vederea organizarii celei de-a IV editii a Festivalului Tinerilor 

Regizori – Theater Networking Talents și a constatat următoarele:  

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperarii si a protocolului de cooperare 

dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Dolj prin Consiliul Județean Dolj si Teatrul 

National „Marin Sorescu” in vederea organizarii celei de-a IV editii a Festivalului Tinerilor 

Regizori – Theater Networking Talents ; 

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), alin (7) lit.a), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

          

 

 

         AVIZAT,                                                                                          ÎNTOCMIT, 

  Șef Serviciu Juridic                   Consilier juridic                                                                                                                                                                                                   

       Daiana Stoica                                                                                   Cristina Paduraru 



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 

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 

 

                 

                               

                                                                 

 

 

                                           

   


