
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al judeţului, 

Cristina-Elena  Rădulea-Zamfirescu 

                                                                                                     

                                                                                        

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”  

 

 

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; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 127/2019 privind declararea anului 2021 ,,Anul Tudor 

Vladimirescu”; 

 Adresa Consiliului Județean Gorj nr. 12819/01.10.2020, prin care s-a solicitat instituțiilor publice de interes 

județean cu atribuții în domeniul culturii, transmiterea propunerilor de acțiuni proprii/în vederea elaborării 

Programului privind declararea anului 2021 „Anul Tudor Vladimirescu”; 

 Propunerile formulate de către managerul Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, transmise prin 

adresa nr. 1697/29.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12653/29.09.2020; 

 Propunerile formulate de către managerul Bibliotecii Județeană „Christian Tell” Gorj, transmise prin adresa 

nr. 1199 din 01.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 12.907 din 02.10.2020;   

 Propunerile formulate de către managerul Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu transmise 

prin adresa nr. 2931 din 12.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13282 din 13.10.2020; 

 Propunerile formulate de către managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, transmise prin 

adresa nr. 1098 din 23.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13.991/26.10.2020; 

 Propunerile formulate de către managerul Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiționale Gorj, transmise prin adresa nr. 1/502 din 18.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 

nr. 15.485 din 20.11.2020;  

 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 completările ulterioare; 

  

În temeiul art. 182 alin. (1) și (2), 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. Se aprobă Programul dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, așa cum este prevăzut în Anexa ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Art. 2. Comisia constituită, potrivit art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 28.10.2019 privind 

declararea în județul Gorj, a anului 2021 „Anul Tudor Vladimirescu”, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

  

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, instituțiilor publice de interes județean cu atribuții în domeniul culturii, precum și 

Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL  AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _____ 

adoptată în ședința din ____2020 

cu un număr de _____voturi  

din totalul numărului de consilieri. 



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN                  Anexa  

      la proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean nr. ____ din ______2020 

                                                                    

PROGRAM DEDICAT „ANUL TUDOR VLADIMIRESCU” 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/proiectului 

cultural 

Descrierea sumară a 

programului/proiectului 

Perioada Organizatori/colaboratori Buget 

-lei- 

1. Expoziție temporară de 

grafică: „Tudor 

Vladimirescu-bicentenar” 

Expoziție temporară de grafică 

(afișe, album) 
22.01.2021 

Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 
3.000 

2. 

„Proclamația de la 

Padeș” 

Dezvelire basorelief „Tudor 

Vladimirescu” 

Mini spectacol evocator - Padeș 

 

 

23.01.2021 

Ansamblul Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului/ 

Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu” 

Asociația Cultural Istorică 

„Dumitru și Maria Pleniceanu”/ 

Primăria și Consiliul Local 

Padeș 

fără buget 
dedicat 

3. 

Expoziții foto-info-

documentare 

 

Promovarea săptămânală pe site 

(www.bibliotell.ro) și pe pagina de 

Facebook a bibliotecii a documentelor 

din colecțiile pe care le deținem 

referitoare la viața și activitatea lui 

Tudor Vladimirescu, la Revoluția de la 

1821. 

01.01.2021

-

31.12.2021 

Biblioteca Județeană „Christian 

Tell” 

fără buget 

dedicat 
(document

ele există, 
cele care 

vor apărea 

în cursul 
anului vor 

fi 

achiziționa
te din 

capitolul 

bugetar 
dedicat 

dezvoltării 

colecțiilor) 

4. 

Emitere de medalii, 

plachete comemorative și 

insigne 

Se vor distribui gratuit participanților 

la evenimentele culturale și istorice 

dedicate evocării Marelui Pandur, cu 

ocazia împlinirii celor două veacuri de 

la Revoluția din 1821, organizate pe 

parcursul anului 2021 

Ianuarie-

mai 

2021 

Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 
10.000 

 

 

 

 

 

5. 

Expoziție 

fotodocumentară: 

„Tudor Vladimirescu - 

200 - In memoriam” 

 

Expoziție fotodocumentară temporară 

Martie  - Craiova 

26.05.2021 la sediul Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu“ 

21.03.2021 la sediul Muzeului 

Olteniei-Craiova 

21.03.2021 

26.05.2021 

Consiliul Județean Gorj/ 

Consiliul Județean Dolj/ Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu“/ Muzeul Olteniei-

Craiova/ Complexul Muzeal 

„Curtea Domnească”- 

Târgoviște/ Serviciul Județean 

Gorj al Arhivelor Naționale și 

Serviciul Județean Mehedinți al 

Arhivelor Naționale 

 

3.000 

6. Concurs Național de 

Pictură-Grafică 

 

Concurs Național de Pictură-Grafică 

pe teme patriotice 

martie-mai 

2021 

Școala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” 
30.000 

7. Album fotodocumentar: 

„Bicentenarul Revoluției 

de la 1821. Tudor 

Vladimirescu și familia sa 

în colecția de documente 

a Muzeului Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 

Editare de album fotodocumentar 

Se va distribui gratuit invitaților la 

evenimentele culturale și istorice 

dedicate evocării Marelui Pandur, cu 

ocazia împlinirii celor două veacuri de 

la Revoluția din 1821, organizate pe 

parcursul anului 2021 

martie-mai 

2021 

Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 

 

20.000 

8. 

„Tudor Vladimirescu și 

epoca renașterii 

naționale a românilor” 

Editare volum. Se va distribui gratuit 

invitaților la evenimentele culturale și 

istorice dedicate evocării Marelui 

Pandur, cu ocazia împlinirii celor două 

veacuri de la Revoluția din 1821, 

organizate pe parcursul anului 2021 

martie-mai 

2021 

Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 

 

10.000 

9. 

Expoziție foto-

documentară „Colegiul 

Național Tudor 

Vladimirescu - Arc peste 

timp” 

Organizarea unei expoziții foto-

documentare în cadrul Colegiul 

Național „Tudor Vladimirescu” 

Martie – 

iulie 2021 

Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu” 

fără 

buget 

dedicat 

http://www.bibliotell.ro/


Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/proiectului 

cultural 

Descrierea sumară a 

programului/proiectului 

Perioada Organizatori/colaboratori Buget 

-lei- 

10. Panduri la vânătoare! 

Vânătoare de comori prin oraș 

(bibliotecă dacă plouă). 

Se adresează cu precădere copiilor și 

tinerilor, dar pot participa și adulți. 

Se acordă premii pentru echipele 

câștigătoare. 

23.04.2021 
Biblioteca Județeană „Christian 

Tell” 
 3.000 

11. 

 

Expoziție foto-

documentară „Tudor în 

Arhivele Bucureștene” 

Expoziție amplasată la sediul din 

București al Ligii Culturale ”Fii 

Gorjului” 

Aprilie 

2021 

Liga Culturală „Fiii Gorjului” 

Asociația Culturală ” 

Asociația Cultural istorică 

”Dumitru și Maria Pleniceanu” 

Societatea de Științe Istorice din 

România, Filiala Gorj 

fără 

buget 

dedicat 

 

12. 
„Tudor, Tudorel …” 

Susținerea unor spectacole în 

localitățile gorjene legate direct de 

Tudor Vladimirescu  și de Revoluția 

de la 1821, precum: Vladimir, 

Glogova, Țânțăreni, Săcelu, Crasna, 

Novaci și Baia de Fier 
aprilie-

octombrie 

2021 

Ansamblul Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului” 

 

60.000 

Susținerea unor spectacole în 

localitățile din afara județului Gorj, 

legate, istoric de Revoluția de la 1821, 

precum: Slatina, București, Golești, 

Târgoviște 

13. 

Conferința națională 

„Bicentenarul revoluției 

de la 1821” 

Complex de manifestări cultural-

artistice evocatoare (se asigură cazare, 

masă, excursie documentară, mape) 

 

25.05.2021-

28.05.2021 

Consiliul Județean Gorj/ Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu”/ Societatea de Științe 

Istorice din România -filiala 

Gorj/ 

Colegiul Național „Tudor 

Vladimirescu”/ 

Asociația Națională a 

Veteranilor de Război Gorj/ 

Societatea „Cultul Eroilor” Gorj/ 

Liga Culturală „Fiii Gorjului” 

30.000 

 

14. 

Spectacol extraordinar de 

folclor „Gorjul lui 

Tudor” 

Eveniment organizat la Sala Radio 

București 
30.05.2021 

Școala Populară de Arte 

„Constantin Brâncuși” 
30.000 

15. 

 

 

„Imn în Câmpia 

Padeșului” (Evocare 

cultural-istorică) 

 

 

 

 

 

Complex de manifestări, spectacol în 

aer liber „Tudor”, după scenariul și în 

regia d-lui Gavril Pinte, spectacol 

tematic grandios în memoria și 

cinstirea Revoluției lui Tudor 

Vladimirescu la Târgu-Jiu 

(04.06.2021), la Padeș (06.06.2021), 

proiecții în aer liber 

04.06.2021 

06.06.2021 

Consiliul Judetean Gorj/Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu”/ Centrul Județean 

pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj/ Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului”/ 

Asociația Culturală „Tomis” - 

Constanța/ Teatrul Dramatic 

”Elvira Godeanu” Târgu Jiu 

80.000 

 

16. Expoziție 

fotodocumentară: 

„Tudor Vladimirescu și 

familia sa” în colecția de 

documente a Muzeului 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 

Expoziție fotodocumentară temporară, 

la sediul Muzeului 

08.07.2021

31.08.2021 

Consiliul Județean Gorj/Muzeul 

Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” 

3.000 

 

17. 

Expoziție stradală „Tudor 

Vladimirescu -200 de 

ani” 

Amplasarea în Piața Prefecturii a circa 

50 de panouri metalice cu imagini 

istorice referitoare la Revoluția din 

1821  

August 

2021 

Muzeul Județean Argeș  

Muzeul Județean Gorj 

„Alexandru Ștefulescu” 

fără 

buget 

dedicat 

18. 

Festivalul Național de 

Teatru și Film Istoric 

„Vatra” 

Spectacole de teatru folcloric și 

religios, spectacole de teatru istoric 

având ca subiect eroi ai neamului 

românesc: Mihai Viteazul, Tudor 

Vladimirescu etc., proiecții serale de 

filme istorice românești 

08.09.2021 

12.09.2021 

Primăria Polovragi/ Centrul 

Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale 

Gorj/ Ansamblul Artistic 

Profesionist „Doina Gorjului” 

60.000 

 



Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/proiectului 

cultural 

Descrierea sumară a 

programului/proiectului 

Perioada Organizatori/colaboratori Buget 

-lei- 

19. 

Urmașii lui Tudor în Era 

Digitală - Drumul lui 

Tudor 

Aplicație  digitală dezvoltată de copiii 

din cluburile CODE Kids care 

funcționează de 3 ani în bibliotecile 

publice din Gorj, inclusiv în 

bibliotecile din localitățile Vladimir și 

Țânțăreni 

octombrie 

2021 

Biblioteca Județeană „Christian 

Tell”/Fundația Progress, 

Fundația Etic, Bibliotecile din 

localitățile: Vladimir, Țânțăreni, 

Bărbătești, Țicleni 

5.000 

 

20. 

Spectacol extraordinar de 

folclor 

Bicentenarul Revoluției lui Tudor 

Vladimirescu; 

1 Decembrie–Ziua Națională a 

României 

01.12.2021 
Ansamblul Artistic Profesionist 

„Doina Gorjului” 
80.000 

 
                   

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”  

 

 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 127/2019 privind declararea în județul Gorj, a 

anului 2021, ,,Anul Tudor Vladimirescu”, a fost constituită o comisie responsabilă de stabilirea măsurilor 

cu caracter organizatoric, financiar și tehnic pentru realizarea programului omagial. 

 

În acest sens, cu ocazia comemorării Bicentenarului Revoluției de la 1821, la nivelul județului Gorj, în 

cadrul programului omagial sunt propuse a se organiza o serie de activități cultural-artistice dedicate 

Marelui Pandur, prezentate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Având în vedere faptul că Tudor Vladimirescu este gorjean, prin locul nașterii, propunem ca manifestările 

culturale și istorice dedicate evocării Marelui Pandur să se desfășoare la Vladimir (unde se află Casa 

Memorială și statuia „Tudor Vladimirescu”), în Târgu Jiu (unde se află statuia „Tudor Vladimirescu” și 

Casa Moangă), la Tismana (unde a fost concepută Proclamația de la Padeș), la Padeș pe „Câmpia 

Soarelui” (la mausoleul închinat Marelui Pandur), la Glogova (Cula Glogovenilor), la Tânțăreni (unde s-

au pus bazele organizatorice ale armatei lui Tudor) și în localitățile de pe traseul „Drumul pandurului”, 

respectiv: Săcelu, Crasna, Novaci, Cernădie, Baia de Fier și Polovragi.  

 

Din aceste considerente, propunem ca evenimentele culturale și istorice dedicate evocării Marelui Pandur, 

cu ocazia împlinirii celor două veacuri de la Revoluția din 1821, să se desfășoare în baza unui Program 

bine conturat, cu o serie de manifestări, organizate în colaborare cu instituțiile publice de cultură de 

interes județean, dar și cu sprijinul autorităților administrației publice locale.  

 

Consiliul Județean Gorj a solicitat, instituțiilor publice de interes județean cu atribuții în domeniul 

culturii, transmiterea propunerilor de acțiuni/evenimente culturale pentru elaborarea Programului dedicat 

„Anul Tudor Vladimirescu”. În baza centralizării propunerilor transmise, Comisia prevăzută la art. 2 din 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 28.10.2019 privind declararea, în județul Gorj, a anului 

2021 „Anul Tudor Vladimirescu”, a stabilit măsurile cu caracter organizatoric necesare pentru realizarea 

Programului, ce marchează trecerea a 200 de ani de la Revoluția din 1821, condusă de Tudor 

Vladimirescu.  

 

Astfel, pe parcursul anului 2021, sunt propuse a se organiza mai multe evenimente pe tema Revoluției de 

la 1821, cu respectarea legislației în vigoare privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 

domeniul culturii.   

 

Pentru realizarea evenimentelor cuprinse în Programul dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, sumele 

necesare desfășurării acestora se vor cuprinde în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2021 și vor fi 

detaliate la capitolul bugetar 67.02 „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 și 

față de motivele expuse, vă propun aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, așa cum 

este prevăzut în Anexa, la prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT 

VICEPREŞEDINTE, 

Gheorghe Nichifor 

Dorin-Dan Tașcău  

Ion Ișfan 



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 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”  

 

La elaborarea raportului de specialitate s-a avut în vedere asigurarea cadrului legal necesar organizării în județul 

Gorj a unor evenimente culturale comemorative dedicate Marelui Pandur, ce se vor desfășura în anul 2021, declarat 

„Anul Tudor Vladimirescu”. 

 

Revoluția de la 1821 condusă de pandurul gorjean, Tudor Vladimirescu, a fost unul dintre evenimentele care au 

marcat începutul procesului de renaștere națională a României, drept pentru care, se propune ca pe parcursul anului 

2021, să se organizeze o serie de manifestări menite să marcheze comemorarea bicentenarului revoluției din anul 

1821, pe raza județului Gorj. 

 

Propunerile principalelor manifestări culturale și istorice, care marchează trecerea a 200 de ani de la Revoluția din 

1821, transmise de reprezentanții instituțiilor publice de interes județean, cu atribuții în domeniul culturii, în baza 

cărora, Comisia constituită, conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 

28.10.2019 privind declararea în județul Gorj a anului 2021 „Anul Tudor Vladimirescu”, a întocmit Programul 

dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”. 

 

Temeiul legal avut în vedere la promovarea proiectului de hotărâre îl constituie: 

- Ordonanța 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 asigură, potrivit competențelor sale şi 

în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind:…d) 

cultura”; 

- Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, secţiunea 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 terţiari de credite, după caz, şi aprobă efectuarea cheltuielilor din 

bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale”; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127/2019 privind declararea, în județul Gorj, a anului 2021 ,,Anul 

Tudor Vladimirescu”; 

- Ordinul nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul cor45tiionavirus 

SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul 

culturii. 

 

Comisia constituită, în baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 127 din 28.10.2019 

privind declararea în județul Gorj a anului 2021 „Anul Tudor Vladimirescu”, a estimat cheltuielile necesare pentru 

realizarea Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu”, urmând să fie prevăzute în bugetul propriu general al 

județului Gorj pentru anul 2021, respectiv în bugetele proprii ale instituțiilor publice de interes județean. 

 

Acțiunile/evenimentele propuse în cadrul Programului dedicat „Anului Tudor Vladimirescu” vor fi cuprinse în 

Agenda culturală a județului Gorj pe anul 2021, iar sumele estimate pentru desfășurarea activităților implementate 

de Consiliul Județean Gorj, vor fi prevăzute în bugetul propriu general al județului Gorj pe anul 2021 și detaliate la 

capitolul bugetar 67.02 „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. 
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