
  ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

Avizat pentru legalitate 

Secretar general al judeţului, 

Cristina-Elena  Rădulea-Zamfirescu 

                                                                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.12 din 31.01.2022 privind aprobarea Agendei 

Culturale a Județului Gorj pe anul 2022  

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția managementul proiectelor, dezvoltare regională şi 

relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

 Adresa Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” nr. 1363 din 06.09.2022, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 14913 din 06.09.2022 prin care se solicită actualizarea Agendei 

Culturale a Județului Gorj pe anul 2022, prin includerea evenimentului intitulat ,,Ziua Mondială a 

Turismului”, respectiv a Simpozionului “Folclorul tradițional românesc-vector de promovare a 

turismului în Gorj”,  ce se va desfășura în perioada 26-27 septembrie 2022; 

 

 Prevederile art. 87 alin. (1) și  art. 173 alin. (1) lit. d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d) din Ordonanța 

de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completări ulterioare, 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 31.01.2022  privind aprobarea Agendei Culturale 

a Județului Gorj pe anul 2022, se completează cu evenimentele culturale prevăzute în anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 31.01.2022 privind Agenda 

Culturală a Județului Gorj pe anul 2022, rămân neschimbate. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor publice de interes județean cu atribuții în domeniul culturii, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției 

Prefectului- Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

   

Nr.___________ 

Adoptată în ședința din _____2022 

cu un număr de ______ voturi din 

totalul numărului de consilieri. 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN      

                                                                                    

 

       Anexa  

             la Hotărârea Consiliului Județean nr.____ din ______2022 

                                                                     

 

 

Evenimentul cultural la care urmează să participe Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”   în luna 

septembrie 2022 

 

 

Denumire eveniment/activitate 
Data/Perioada 

desfășurării 
Organizatori/colaboratori 

Ziua Mondială a Turismului 

Simpozion „Folclorul tradițional românesc- 

vector de promovare a turismului în Gorj” 

26-27 septembrie 2022 

 

Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

Referat de aprobare 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 12 din 31.01.2022 privind aprobarea 

Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022 

 

 

 

Având în vedere că, Agenda Culturală a Județului Gorj pentru anul 2022 a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 31.01.2022 cu completările ulterioare, orice modificare sau 

completare a acesteia, se face prin hotărâre a Consiliului Județean Gorj.  

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a solicitat prin adresa nr. 1363 din 06.09.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14913 din 06.09.2022, actualizarea Agendei Culturale a 

Județului Gorj pe anul 2022,  prin includerea evenimentului ,, Ziua Mondială a Turismului ”, respectiv 

a Simpozionului “Folclorul tradițional românesc-vector de promovare a turismului în Gorj”,  ce se va 

desfășura în perioada 26-27 septembrie 2022;   

 

În cadrul evenimentului prilejuit de Ziua Mondială a Turismului, la Târgu Jiu, va avea loc lansarea a 

două rute cultural-turistice recunoscute de Ministerul Antreprenorialului și Turismului, Ruta 

destinațiilor turistice din România premiate de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de 

Turism cu trofeul de excelență ,,Mărul de Aur”, pentru dezvoltarea și promovarea turismului, respectiv 

Ruta Destinațiilor Europene de Excelență din România. 

 Evenimentul va continua cu Întrunirea Destinațiilor Eden din România, din care fac parte și două 

destinații din județul Gorj, Polovragi și Tismana. 

 

 

Astfel, prin prezentul proiect de hotare se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.12 

din 31.01.2022 privind aprobarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022 prin includerea 

evenimentului ,,Ziua Mondială a Turismului”, respectiv a Simpozionului “Folclorul tradițional 

românesc-vector de promovare a turismului în Gorj”,  ce se va desfășura în perioada 26-27 septembrie 

2022. 

 

Față de cele expuse, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 

şi față de motivele expuse, vă propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

VICEPREŞEDINTE, 

Gheorghe Nichifor 

  



 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice  
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.12 din 31.01.2022 privind aprobarea 

 Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 

2022, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 12 din 31.01.2022, prin includerea 

evenimentului ,,Ziua Mondială a Turismului”, respectiv a Simpozionului “Folclorul tradițional 

românesc-vector de promovare a turismului în Gorj”,  ce se va desfășura în perioada 26-27 septembrie 

2022;   

 

Având în vedere prevederile: 

 Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art.173, alin.(5), potrivit 

căruia „în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean: a) asigură, 

potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 

publice de interes județean  privind d) cultura”;  

 Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, secțiunea a 3-a (competențe şi 

responsabilități în procesul bugetar), art. 22, alin.1. potrivit căruia „ordonatorii principali de 

credite analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi 

prin bugetele instituțiilor publice, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari 

de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea 

dispozițiilor legale”, 

 

și luând în considerare: 

 Adresa Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” nr. 1363 din 06.09.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14913 din 06.09.2022 privind solicitarea 

actualizării Agendei Culturale a Județului Gorj pe anul 2022, prin includerea evenimentului  

,,Ziua Mondială a Turismului”, respectiv a Simpozionului “Folclorul tradițional românesc- 

vector de promovare a turismului în Gorj”,  ce se va desfășura în perioada 26-27 septembrie 

2022;   

 

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” pe anul 

2022. 

 

Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 
 

 

 

 

 
Comisia de elaborare, analiză și propuneri: 

Porumbel Gheorghe, Manager, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu Jiu 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 


