
 

 

 

  

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. _____                      Adoptată la data de  _______ 2022 

 

 

             PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL 

            AL JUDEŢULUI, 

 

     DORIN-COSMIN VASILE                           CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 
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JUDEŢUL DOLJ             

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                   PREŞEDINTE, 

Nr. 20222 / 10.08.2022         

                                          DORIN COSMIN VASILE 

                  

 

REFERAT de aprobare 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului 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 

 

Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. a),  art. 182 şi art. 196 alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, se propune spre aprobare 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 și 

alocarea din bugetul propriu județean a sumei de 15 mii lei Palatului Copiilor Craiova 

în vederea desfășurării în bune condiții a festivalului. 

Palatul Copiilor Craiova a comunicat Județului Dolj, faptul că va organiza, în 

perioada 30 august - 3 septembrie 2022, cea de-a XV-a ediție a Festivalului – 

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

Acest festival-concurs este organizat cu scopul de a transmite noilor generații 

bogata zestre de tradiții a poporului român, pentru crearea unor oportunități care să 

facă posibilă continuitatea în spațiul est-european, păstrarea identității culturale și 

naționale în condițiile multiculturalității europene. 

Organizarea pe durata festivalului a unei expoziții de artă populară și costume 

reprezentative pentru fiecare țară participantă (din zona/regiunea/departamentul pe 

care îl reprezintă), a unui simpozion internațional cu tema „Valorificarea tradițiilor 

populare și a folclorului în context european”, precum și a unui curs de învățare a 

dansului popular românesc și al țărilor participante, au dus la creșterea complexității 

evenimentului dar și al interesului manifestat față de acesta.  

Festivalul – Concurs Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Maria 

Tănase” are ca scop cunoașterea tradiției populare românești prin intermediul 

cântecului și dansului popular, stabilirea de relații de prietenie între membrii 

grupurilor participante și cunoașterea reciprocă a altor culturi, crearea unor premise 

ale stabilității și păcii în lume, ale unor sentimente de încredere reciprocă pentru 

generațiile viitoare care vor trăi într-o Europă unită. 

La acest eveniment vor participa ansambluri folclorice din țară (Alba, Argeș, 

Bacău, Bihor, Buzău, Covasna, Dolj, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Iași, Maramureș, 

Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea) cât 

și din străinătate (Georgia, Grecia, Muntenegru, Serbia, Slovacia). 
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Pentru ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții și la cele 

mai înalte standarde, Palatul Copiilor Craiova a solicitat sprijin financiar Județului 

Dolj în vederea decontării parțiale a cheltuielilor aferente acestuia (materiale 

promoționale - mape, afișe, flyere, pliante, diplome, trofee și alte cheltuieli necesare 

organizării festivalului). 

Având în vedere această solicitare, se propune alocarea din bugetul propriu 

județean, capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, a sumei de 15 mii lei Palatului 

Copiilor Craiova pentru desfășurarea în bune condiții a festivalului. 

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare 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 și alocarea din bugetul propriu județean a sumei de 15 mii lei Aplatului Copiilor 

Craiova în vederea desfășurării în bune condiții a festivalului. 

  

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                          

                 MARIAN MECU    

                                             Întocmit,         

                 Constantin Șerban 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

Nr. 20390/11.08.2022 

                           VIZAT 

 DIRECTOR EXECUTIV 

 Adriana Cristina VĂRGATU 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului 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 

 

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 

Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării și a protocolului 

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, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării și a protocolului 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. 

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 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

serviciului juridic: nu este cazul. 

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

 

             

                                                                                                                          Întocmit, 

                                                                                                              CONSILIER JURIDIC, 

                                                                                                           Cristian Buzata                         



  
 

ANEXA 

la Hotărârea nr. _____       __ 

 

PROTOCOL DE COOPERARE nr.  

                                                încheiat azi,  

 

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 




