
ROMÂNIA   

JUDEŢULGORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

                                                                                                                                                                                            

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 

privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru 

desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj  

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la prezenta hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe 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; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 29.09.2017 privind stabilirea unor măsuri în 

vederea organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate împlinirii a 100 de ani de la 

Marea Unire din 1918; 

 Prevederile art. 9, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Necesitatea încadrării în prevederile bugetare inițiale alocate susținerii activităților prevăzute în Agenda 

Culturală a Județului Gorj pe anul 2018; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a 

județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 

educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj; 

 Proiectele de hotărâre inițiate de consilierii județeni Denisa-Zenobia Șuță, Gheorghe Grivei și Marcel-Petrică 

Iacobescu și înregistrate la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 9801 din 23.07.2018, respectiv sub 

nr. 9802 din 23.07.2018 privind organizarea unor manifestări comemorativ-evocatoare, în cadrul Programului 

cultural “2018-Centenarul Marii Uniri în Gorj”, la monumentul comemorativ din satul Rasovița, comuna 

Lelești, Gorj și la monumentul generalului Ioan Dragalina din orașul Bumbești-Jiu, Gorj; 

 Prevederile art. 9, alin (1) și  art. 91, alin. (1), lit. d), corelat cu alin. (5), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 45, alin. (3), corelat cu art. 46 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor 

comemorative de război, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca Sărbătoarea etniei 

romilor din România; 

 

În baza art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I. Art. 1. din Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a 

județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, 

turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, se completează, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. II. Direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj și instituțiile publice de cultură subordonate vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
 

Nr. _____ 

adoptată în ședința din 24.08.2018 

cu un număr de _____voturi  

din totalul numărului de consilieri 

 



 

JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN      

                                                                                             
       Anexa nr.  

                  la Hotărârea Consiliului Județean nr. ______din 24.08.2018 

 

                                                            

          

AGENDA CULTURALĂ A JUDEȚULUI GORJ PE ANUL 2018  

se completează după cum urmează: 

 

 

 

OCTOMBRIE  

 

 12 octombrie 2018 – manifestare comemorativ-evocatoare la monumentul generalului Ioan 

Dragalina din orașul Bumbești-Jiu, Gorj. 

Organizează: Consiliul Județean, prin Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, Primăria  și 

Consiliul Local al Orașului Bumbești – Jiu.  

Parteneri: Fanfara ”ARMONIA”, Parohia Bumbești – Jiu, Garnizoana Târgu Jiu. 

 

 14 octombrie 2018 – manifestare comemorativ-evocatoare, la monumentul comemorativ din satul 

Rasovița, comuna Lelești, Gorj. 

Organizează: Consiliul Județean, prin Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”, Primăria  și 

Consiliul Local al comunei Lelești.  

Parteneri: Fanfara ”ARMONIA”, Parohia Lelești, Garnizoana Târgu Jiu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind 

aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea 

activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj  

 

 

La nivelul județului se elaborează anual agenda principalelor manifestări culturale, denumită generic Agenda 

culturală a județului Gorj pe anul 2018, pe baza propunerilor transmise de instituțiile publice de cultură 

aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj, ale unităților administrativ-teritoriale din județ și ale altor 

entități de profil din Județul Gorj. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. nr. 15 din 16.02.2018 

a fost aprobată Agenda culturală a județului Gorj pe anul 2018 și Programul propriu anual pentru desfășurarea 

activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj 
 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 

16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu 

anual pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul 

Județean Gorj, după cum urmează: 

 

- 12 octombrie 2018 - manifestare comemorativ-evocatoare, la monumentul generalului Ioan 

Dragalina din orașul Bumbești-Jiu, Gorj; 

- 14 octombrie 2018 - manifestare comemorativ-evocatoare, la monumentul comemorativ din satul 

Rasovița, comuna Lelești, Gorj. 

 

Motivare istorică și culturală de susținere a activităților enumerate mai sus: 

Istoricii și documentele vremii arată că la Rasovița, în data de 14 octombrie «Divizia germană de cavalerie 

„Maria Luiza” trimisese o brigadă descălecată care să taie legătura între soldații români din Grupurile Jiu 

și Cerna. Astfel, germanii săpaseră tranșee ocupând poziții de luptă în pădurea de la sud de Rasovița și 

Arcani, însă în urma atacului susținut al armatei române cu companii din Regimentele 43, 31, 17 și 58 

Infanterie, aceștia părăsesc dispozitivul și se retrag spre nord. În luptele de aici au murit trei ofițeri și 25 de 

soldați, iar un număr de 54 au fost răniți - doi ofițeri și 52 de soldați -» se arată într-un articol publicat de 

istoricul Andrei Popete Pătrașcu.  

 

La Rasovița, astăzi stau mărturie luptele sângeroase din toamna anului 1916, un monument din marmură și 

granit și o troiță dedicată soldaților români, precum și relicva unei vechi cruci amplasată de germani în acel 

an. 

 

Înfăptuirea Marii Uniri nu ar fi fost posibilă fără eroismul și jertfa celor care au crezut în acest vis al românilor 

de a trăi laolaltă. Unul dintre aceștia, a fost generalul Ioan Dragalina, uneori ortografiat Ion Dragalina, născut 

pe 16 decembrie 1860, la Caransebeș și decedat la 24 octombrie 1916, la București, în urma rănilor care i-au 

fost provocate, prin împușcare, în data de 12 octombrie 1916, în luptele care au avut loc pe Valea Jiului, 

acesta fiind în linia I a frontului și apărând defileul de atacurile germane. Deși a fost dus la mai multe spitale 

Târgu Jiu, Craiova, București, și i-a fost amputat brațul, acesta moare în urma unei septicemii, pe 24 

octombrie 1916. 

 

Pe patul de suferință, Dragalina primește din mâna Regelui Ferdinand cea mai înaltă decorație de război a 

ţării, Ordinul Mihai Viteazul.  Generalul a fost rănit, lângă Popasul Lainici, pe malul Jiului, în zona cunoscută 

de localnici sub denumirea de „locurile rele”. În acea zonă, a fost ridicat un monument comemorativ de for 

public, închinat generalului Ioan Dragalina, reprezentând o cruce de marmură pe postament, pe frontispiciul 

căreia stă scris:  „Aici am fost rănit făcându-mi datoria pentru neam și țară”. 

 

 



În anul 2018, românii sărbătoresc Centenarul Marii Uniri, care reprezintă împlinirea a 100 de ani de la 

desăvârșirea statului național român, prin unirea inițial, în martie 1918, a Basarabiei și Bucovinei, în 

noiembrie 1918, cu România, iar ulterior a unirii Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului cu 

România, la 1 decembrie 1918.  

 

Înfăptuirea Marii Uniri nu ar fi fost posibilă fără eroismul și jertfa celor care au crezut în acest vis al românilor 

de a trăi laolaltă și care au dus războaiele de reîntregire a neamului românesc.  

 

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

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

 

 

INIŢIATORI PROIECT: 

Denisa-Zenobia Șuță – consilier județean  

Gheorghe Grivei – consilier județean 

Marcel-Pertică Iacobescu – consilier județean 

 
  



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția managementul proiectelor şi relații externe 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice  
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind aprobarea 

Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, 
educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj  

 
 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 
- art. 9, alin (1) și  art. 91, alin. (1), lit. d), corelat cu alin. (5), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ”în cadrul politicii economice naționale, 
comunele, orașele, municipiile şi județele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice 
locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competențelor şi atribuțiilor ce le revin, în condițiile 
legii”; ”consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuții privind gestionarea serviciilor 
publice din subordine”; ”consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind (…) cultura”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. nr. 15 din 16.02.2018  privind aprobarea Agendei culturale a județului 
Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual  pentru desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice 
implementate de Consiliul Județean Gorj; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 166 din 29.09.2017 privind stabilirea unor măsuri în vederea 
organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. 

 
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 16.02.2018 privind 
aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual pentru desfășurarea activităților 
culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj, cu propunerile formulate, prin proiectele 
de hotărâre inițiate de consilieri județeni Denisa-Zenobia Șuță, Gheorghe Grivei și Marcel-Petrică Iacobescu și înregistrate la 
registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 9801 din 23.07.2018, respectiv sub nr. 9802 din 23.07.2018 privind organizarea 
unor manifestări comemorativ-evocatoare, în cadrul Programului cultural “2018 – Centenarul Marii Uniri în Gorj”, la 
monumentul comemorativ din satul Rasovița, comuna Lelești, Gorj și la monumentul generalului Ioan Dragalina din orașul 
Bumbești-Jiu, Gorj.  
 
Propunerile formulate de consilierii județeni inițiatori, vin în completarea manifestărilor dedicate Centenarului Marii Unirii, la 
împlinirea a 100 de ani de la desăvârșirea statului național român, prin unirea inițial, a Basarabiei și  Bucovinei, cu România, 
iar ulterior a unirii Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului cu România, la 1 decembrie 1918.  
 
Evenimentele comemorativ-evocatoare enumerate mai sus, nu implică angajarea bugetară suplimentară, acestea 
încadrându-se în sumele propuse pentru desfășurarea activităților cultural-artistice, turistice și ecumenice implementate de 
către Consiliul Județean Gorj, astfel cum au fost aprobate, potrivit Anexei nr. 2, la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 
din 16.02.2018 privind aprobarea Agendei culturale a județului Gorj pe anul 2018 și a Programului propriu anual pentru 
desfășurarea activităților culturale, educative, turistice și ecumenice implementate de Consiliul Județean Gorj. 
 
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. 
 
 

 
 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și 
achiziții publice 

Director executiv, 
Marcău Costel  

 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 
Serviciul promovare, turism și comunicare 

Șef serviciu, 
Giurgiulescu Ileana–Claudia 


