
ROMANIA      

JUDETUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor 

aferente acestuia 

 

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

- Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

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

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  art. 173 alin. (1) 

lit. d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d); 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția managementul 

proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Adresa Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu nr. 3529 din 22.09.2022, înregistrată la 

U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 16006 din 23.09.2022, prin care se solicită aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI 

MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” depus spre finanțare de către Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni. 

 

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

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, inițiat de Școala 

Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în parteneriat cu UAT-Polovragi, Asociația Interculturală 

Româno-Elenă Dacia și Asociația Românilor Carpatia, accesat în cadrul Programului CULTURĂ, finanțat de 

Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 86.400, 00 lei, din care: 

 finanțare nerambursabilă asigurată de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni - 80.000,00 lei; 

 cofinanțare Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, asigurată din venituri 

proprii - 3.200,00 lei; 

 cofinanțare UAT-Polovragi asigurată din bugetul propriu – 3.200,00 lei. 

 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării, în condiții optime a proiectului „ARTĂ ȘI 

MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” se vor include în bugetul propriu general al județului Gorj 

pe anul 2022, precum și în bugetul Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, Guvernului Românei - 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 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 JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 

 

 

Consiliul județean, ca autoritate a administrației publice locale, are rolul de a coordona activitatea instituțiilor 

subordonate, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean.  

 

Proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, a fost depus de către Școala Populară 

de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în luna iunie 2022, spre finanțare în cadrul Programului CULTURA, 

finanțat de către Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, proiect înregistrat sub nr. 

3769 din 30.06.2022. 

 

Proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” a fost depus de către Școala Populară 

de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în parteneriat cu UAT-Polovragi, Asociația Interculturală Româno-Elenă 

Dacia și Asociația Românilor Carpatia (conform Acordului de parteneriat înregistrat la Școala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu sub nr. 2509 din 30.06.2022) și are ca scop promovarea imaginii României în 

afara granițelor. 

 

În cadrul proiectului vor fi desfășurate următoarele activități: 

- susținerea de ateliere meșteșugărești la cele două asociații partenere din Grecia, respectiv la Salonic și la Atena; 

- susținerea a două spectacole de către Ansamblurile Folclorice „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de Arte 

„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și „Cheile Oltețului” al UAT-Comuna Polovragi. 

 

Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu prin adresa nr. 3529 din 22.09.2022, înregistrată la 

U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 16006 din 23.09.2022, ne face cunoscut faptul că proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG 

DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” depus spre finanțare de către Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni a fost aprobat și solicită aprobarea proiectului. 

 

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 86.400, 00 lei din care: 

 finanțare nerambursabilă asigurată de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni - 80.000,00 lei; 

 cofinanțare Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, asigurată din venituri 

proprii - 3.200,00 lei; 

 cofinanțare UAT-Comuna Polovragi asigurată din bugetul propriu – 3.200,00 lei. 

 

Cofinanțarea aferentă U.A.T.- Comuna Polovragi va fi asigurată de către U.A.T.-Comuna Polovragi din bugetul 

propriu. În acest sens Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a transmis adresa nr. 

3537/23.09.2022, prin care a solicitat emiterea Hotărârii Consiliului Local Polovragi de aprobare a proiectului, cu 

evidențierea finanțării D.R.P. și valoarea cofinanțării Consiliului Local Polovragi. 

 

Având în vedere cele menționate anterior, valoarea proiectului care va fi derulată prin Școala Populară de Arte 

”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu este în sumă de 83.200,00 lei, respectiv: 

 finanțare nerambursabilă asigurată de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni – 80.000,00 lei; 

 cofinanțare Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu – 3.200,00 lei, asigurată din 

venituri proprii; 

 

Față de cele prezentate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 



ROMANIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A 

ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Județean Gorj aprobarea proiectului „ARTĂ ȘI 

MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” şi a cheltuielilor aferente acestuia. 

 

Proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, a fost depus de către Școala 

Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, în luna iunie 2022, spre finanțare în cadrul 

Programului CULTURA, finanțat de către Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni, proiect înregistrat sub nr. 3769 din 30.06.2022. 

 

Proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” a fost depus de către Școala 

Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu în parteneriat cu U.A.T.-Comuna Polovragi, Asociația 

Interculturală Româno-Elenă Dacia și Asociația Românilor Carpatia (conform Acordului de parteneriat 

înregistrat la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu sub nr. 2509 din 30.06.2022) și are 

ca scop promovarea imaginii României în afara granițelor. 

 

În cadrul proiectului vor fi desfășurate următoarele principale activități: 

- susținerea de ateliere meșteșugărești la cele două asociații partenere din Grecia, respectiv la Salonic și 

Atena; 

- susținerea a două spectacole de către Ansamblurile Folclorice „Maria Lătărețu” al Școlii Populare de 

Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și ”Cheile Oltețului” al U.A.T.- Comuna Polovragi. 

 

În data de 15 septembrie 2022, finanțatorul a comunicat Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” 

Târgu Jiu faptul că proiectul „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, 

înregistrat cu la D.R.P. cu nr. 3769/30.06.2022 a fost aprobat cu suma de 80.000,00 lei, comunicare 

înregistrată la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu sub nr. 3432/15.09.2022.  

 

Ulterior, prin e-mailul înregistrat la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu sub nr. 

3516/22.09.2022 au fost solicitate, în vederea semnării contractului de finanțare, condiționat de acordarea 

vizei de legalitate de către compartimentul juridic din cadrul D.R.P., următoarelor documente: 

- Hotărârea Consiliului Local Polovragi de aprobare a proiectului, cu evidențierea finanțării D.R.P. și 

valoarea cofinanțării Consiliului Local; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj de aprobare a proiectului cu evidențierea finanțării D.R.P. și 

evidențierea sursei beneficiarului. 

 

Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, prin adresa nr. 3529 din 22.09.2022, 

înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 16006 din 23.09.2022, ne face cunoscut faptul că proiectul 

„ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” depus spre finanțare de către 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a fost aprobat și solicită aprobarea proiectului și prin 

adoptarea unei Hotărâri de Consiliu Județean în acest sens. 

 
Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 86.400, 00 lei din care: 

 finanțare nerambursabilă asigurată de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni - 80.000,00 lei; 

 cofinanțare Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, asigurată din venituri proprii - 

3.200,00 lei; 

 cofinanțare U.A.T.-Comuna Polovragi asigurată din bugetul propriu – 3.200,00 lei. 

 



Cofinanțarea aferentă U.A.T. - Comuna Polovragi va fi asigurată de către U.A.T.-Comuna Polovragi din 

bugetul propriu.  În acest sens Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu a transmis adresa 

nr. 3537/23.09.2022  prin care a solicitat emiterea Hotărârii Consiliului Local Polovragi de aprobare a 

proiectului, cu evidențierea finanțării D.R.P. și valoarea cofinanțării Consiliului Local. 

 

Având în vedere cele menționate anterior, valoarea proiectului care va fi derulată prin Școala Populară de 

Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu este în sumă de 83.200,00 lei, respectiv: 
 finanțare nerambursabilă asigurată de Guvernul României prin Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni - 80.000,00 lei; 

 cofinanțare Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu - 3.200,00 lei; 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propunem aprobarea implementării proiectului „ARTĂ ȘI 

MEȘTEȘUG DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” și cuprinderea sumei de 83.200,00 lei, în bugetul 

propriu general al județului Gorj pe anul 2022, precum și în bugetul Școlii Populare de Arte „Constantin 

Brâncuși” Târgu Jiu.  

 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  

art.173 alin. (1) lit.d, coroborat cu art.173 alin. (5) lit. d); 

- Adresa Școlii Populare de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu nr. 3529 din 22.09.2022, 

înregistrată la U.A.T.-Județul Gorj sub nr. 16006 din 23.09.2022 prin care se solicită aprobarea și 

asigurarea sumei de 3.200,00 lei necesară cofinanțării proiectului „ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG DE 

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI” depus spre finanțare de către Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni, 

 

considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept 

pentru care propunem adoptarea acestuia, în forma prezentată. 

 

 
 

Consiliul Județean Gorj   Școala Populară de Arte ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

Manager, 

Bratu Alexandru-Ciprian 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria  

 

 

 

Contabil șef, 

Surupăceanu Daniela 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 
 

 


