ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT,
Avizat pentru legalitate
Secretar general al judeţului,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE
pentru 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;
 Adresa Institutului Cultural Român de la Madrid nr. 189/10.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 4209 din 10.03.2022 privind participarea la manifestările organizate de Institutul Cultural Român
la Madrid, respectiv colaborarea în vederea deschiderii unei expoziții dedicată tradițiilor și celor mai
reprezentative colecții de artă populară și alte obiecte de patrimoniu care definesc județul Gorj;
 Invitația Ambasadei României în Republica Cehă la Festivalul Ambasadelor de la Praga nr. 836 din
30.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5502 din 31.03.2022;
 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 7289 din 02.05.2022 prin care se solicită Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” asigurarea participării și a cheltuielilor aferente deplasării la evenimentele
organizate cu ocazia Festivalului Ambasadelor precum și Zilei Universale a Iei - Madrid
 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 7287/02.05.2022 prin care se solicită Școlii Populare de Arte
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu asigurarea participării doamnei Daciana Ungureanu, artist plastic, la
evenimentele organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei, Madrid și a doamnei Arapu Liliana, meșter
popular țesător, la Festivalul Ambasadelor, Praga, respectiv, asigurarea cheltuielilor aferente deplasărilor;
 Adresa Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” nr. 688 din 09.05.2022, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 7813 din 09.05.2022 privind solicitarea actualizării Agendei Culturale a Județului
Gorj pe anul 2022, prin includerea evenimentelor culturale internaționale menționate mai sus;
 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. 12/31.01.2022 privind aprobarea Agendei Culturale a
Județului Gorj pe anul 2022, se completează cu activitățile culturale prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 12/31.01.2022 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
Nr.___________
Adoptată în ședința din _____2022
cu un număr de ______ voturi din
totalul numărului de consilieri.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean nr.____ din ______2022

Evenimente culturale internaționale la care urmează să participe/colaboreze Ansamblul Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” și Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”
în luna iunie 2022

Denumire eveniment/activitate

Data/Perioada
desfășurării

Festivalul Ambasadelor
Festival anual de anvergură în cadrul căruia sunt
prezentate tradiții, obiceiuri, produse culinare și
tradiționale, destinații turistice din 55 de țări.
Festivalul va fi organizat la Praga, Republica Cehă.

4 iunie 2022

Ziua Universală a Iei
Expoziție dedicată tradițiilor și celor mai
reprezentative colecții de artă populară, precum și
obiectelor de patrimoniu care definesc județul Gorj
Madrid, Spania.

PREŞEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu

24 iunie 2022

Organizatori/colaboratori
Consiliul Județean Gorj prin
Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina
Gorjului” și Școala Populară
de Arte „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu
Consiliul Județean Gorj prin
Ansamblul Artistic
Profesionist „Doina
Gorjului” și Școala Populară
de Arte „Constantin
Brâncuși” Târgu Jiu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Referat de aprobare
pentru 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, orice modificare sau completare a acesteia, se face prin hotărâre a Consiliului
Județean Gorj.
Prin adresa nr. 836 din 30.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5502 din 31.03.2022, Ambasada
României în Republica Cehă a transmis invitația de a participa la Festivalul Ambasadelor, eveniment care se va
desfășura la Praga, în data de 04.06.2022. Festivalul este un eveniment anual de anvergură, organizat în aer liber,
care își propune să prezinte publicului ceh și internațional tradiții, obiceiuri, produse culinare și tradiționale,
destinații turistice. Consiliul Județean Gorj a solicitat Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
asigurarea participării și a cheltuielilor aferente deplasării unui grup folcloric care să susțină spectacole în cadrul
evenimentelor organizate cu ocazia Festivalului Ambasadelor.
De asemenea, Institutul Cultural Român, prin adresa nr. 189 din 10.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 4209 din 10.03.2022, a propus participarea la manifestările organizate de ICR, la Madrid, în Spania, precum
și colaborarea în vederea desfășurării unei expoziții dedicate tradițiilor și celor mai reprezentative colecții de artă
populară și obiecte de patrimoniu. La solicitarea Consiliului Județean Gorj, formulată prin adresa nr. 7289 din
02.05.2022, participarea și cheltuielile aferente deplasării vor fi asigurate de către Ansamblul Artistic Profesionist
„Doina Gorjului”, reprezentat de un grup folcloric ce va susține o serie de spectacole pentru promovarea muzicii,
dansului și portului popular românesc. Totodată, prin adresa nr. 7287/02.05.2022, Consiliului Județean Gorj a
solicitat Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu asigurarea participării doamnei Daciana
Ungureanu, artist plastic, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei, Madrid și a doamnei Arapu
Liliana, meșter popular țesător, la Festivalul Ambasadelor, Praga, respectiv, asigurarea cheltuielilor aferente
deplasărilor.
Prin urmare, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” a solicitat, prin adresa nr. 688 din 09.05.2022,
înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7813 din 09.05.2022, actualizarea Agendei Culturale a Județului Gorj
pe anul 2022, prin includerea celor două evenimente culturale internaționale, menționate mai sus.
Sumele necesare participării la cele două evenimente se vor cuprinde în bugetul propriu general al județului Gorj
pe anul 2022 și vor fi detaliate la capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul II „Bunuri și servicii”,
potrivit clasificației economice şi funcționale aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.
Față de cele expuse, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi faţă de
motivele expuse, vă propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIŢIATOR PROIECT
VICEPREŞEDINTE,
Gheorghe Nichifor

JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice
Direcția managementul proiectelor şi relații externe
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru 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 Hotărârii Consiliului Județean nr. 12 din 31.01.2022, cu acțiunile culturale propuse de Ansamblul Artistic
Profesionist ”Doina Gorjului”, prin adresa nr. 688 din 09.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.
7813 din 09.05.2022.
Cadrul legal este asigurat de 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 judeţean: a) asigură, potrivit competențelor
sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind
d) cultura;
 Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, secțiunea a 3-a (competenţe şi responsabilităţi 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 instituţiilor publice, ai căror
conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor
din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale”;
 Adresa Institutului Cultural Român de la Madrid nr. 189/10.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 4209 din 10.03.2022 privind participarea la manifestările organizate de Institutul Cultural Român
la Madrid, respectiv colaborarea în vederea deschiderii unei expoziții dedicată tradițiilor și celor mai
reprezentative colecții de artă populară și alte obiecte de patrimoniu care definesc județul Gorj;
 Invitația Ambasadei României în Republica Cehă la Festivalul Ambasadelor de la Praga nr. 836 din
30.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 5502 din 31.03.2022;
 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 7289 din 02.05.2022 prin care se solicită Ansamblului Artistic
Profesionist „Doina Gorjului” asigurarea participării și a cheltuielilor aferente deplasării la evenimentele
organizate cu ocazia Festivalului Ambasadelor precum și Zilei Universale a Iei;
 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 7287/02.05.2022 prin care se solicită Școlii Populare de Arte
„Constantin Brâncuși” Târgu Jiu asigurarea participării doamnei Daciana Ungureanu, artist plastic, la
evenimentele organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei, Madrid și a doamnei Arapu Liliana, meșter
popular țesător, la Festivalul Ambasadelor, Praga, respectiv asigurarea cheltuielilor aferente deplasărilor;
 Adresa Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” nr. 688 din 09.05.2022, înregistrată la Consiliul
Județean Gorj sub nr. 7813 din 09.05.2022 privind solicitarea actualizării Agendei Culturale a Județului
Gorj pe anul 2022, prin includerea evenimentelor culturale internaționale ce vor avea loc în luna iunie.
Sumele necesare participării la cele două evenimente se vor cuprinde în bugetul propriu general al județului Gorj
pe anul 2022 și vor fi detaliate la capitolul bugetar 67.10 „Cultură, recreere şi religie”, titlul II „Bunuri și servicii”,
potrivit clasificației economice şi funcționale aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.
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.

Director executiv,
Marcău Costel

Director executiv,
Giurgiulescu Ileana–Claudia

Director executiv,
Ungureanu Victoria

Comisia de elaborare, analiză și propuneri:
Porumbel Gheorghe, Manager, Ansamblul Artistic Profesionist ”Doina Gorjului” Târgu Jiu
Bratu Alexandru Ciprian, Manager, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși" Târgu Jiu

