
 ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor 

generațiilor viitoare” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia 

 

Consiliul Județean Gorj, 

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); 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și 

achiziții publice, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 

proiecte și programe naționale și  al Direcției managementul proiectelor și relații externe din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- 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; 

- Adresa Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” nr. 2050 din 29 octombrie 2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15178 din 30 octombrie 2019. 

 

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 „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 

viitoare” inițiat de Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” pentru accesare de fonduri 

nerambursabile în cadrul Programului ”Communities Connecting Heritage”, finanțat de Departamentul 

de Stat al Statelor Unite ale Americii. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea bugetului proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a 

transmiterii lor generațiilor viitoare”, ce revine Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, în 

calitate de partener, în cadrul acestui proiect, în cuantum de 18.494,00 USD, din care: 

 finanțare nerambursabilă -12.942,00 USD; 

 contribuție proprie - 5.552,00 USD. 

 

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

„Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” se vor include 

atât în bugetul propriu general al județului Gorj, cât și în bugetul Muzeului Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” pentru anul 2020.  

 

Art. 4. Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului 

Județean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, 

compartimentelor de resort din cadrul Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr.______ 

Adoptată în ședința din 28.11.2019 

Cu un număr de ______voturi  

Din totalul numărului de consilieri  



JUDEȚUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Explorarea tradițiilor populare 

autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia 

 

 

Inițierea proiectului de hotărâre propus rezultă din necesitatea de a susține colaborarea 

interinstituțională, la nivel internațional. 

 

Prin adresa nr. 2050 din 29 octombrie 2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15178 din 30 

octombrie 2019, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, comunică faptul că a obținut finanțare 

pentru proiectul ”Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare”, 

ce se va implementa în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020. Proiectul este un parteneriat între 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Organizația pentru Cultură din Oregon (Oregon 

Folklife Network), parte a Universității Oregon din Statele Unite ale Americii și este finanțat de 

Departamentul de Stat al SUA prin programul Communities Connecting Heritage.  

 

Proiectul „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” 

reprezintă o continuare a colaborării cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la București, ca rezultat 

al participării Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” la programe precum: Programul pentru 

Vizitatori Internaționali al Departamentului de Stat, Programul Museums Connect, Programul Arts 

Envoy și reprezintă o ocazie importantă de a continua promovarea culturii și a tradițiilor din județul 

Gorj, în Statele Unite ale Americii, dar și de a „aduce” o parte din cultura „nativ americană” din statul 

Oregon, la Târgu Jiu.  

 

Scopul principal al proiectului vizează susținerea colaborării internaționale și înțelegerea reciprocă între 

popoare, prin realizarea de activități cultural-educative ce urmăresc promovarea și conservarea 

patrimoniului cultural intangibil. Astfel, 10 studenți români și americani (din cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și ai Universității din Oregon) vor lucra împreună, alături de 

specialiști în patrimoniu cultural și meșteri populari, pentru a învăța despre tradițiile lor populare, 

provocările în perpetuarea lor, încercând să găsească noi modalități de conservare a acestora, precum și 

de adaptare la provocările secolului XXI.  

 

Bugetul total al proiectului ”Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 

viitoare” este de 54.729 USD, după cum urmează: 

- Organizația pentru Cultură din Oregon (Oregon Folklife Network), parte a Universității 

Oregon din Statele Unite ale Americii, partener în cadrul acestui proiect, are un buget de 

36.235 USD; 

- Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, are un buget de 18.494,00 USD (respectiv de 

79.709,14 lei, la cursul de schimb valutar estimat în proiect 1 USD = 4,31 lei), din care: 

o finanțare nerambursabilă - 12.942,00 USD, respectiv 55.780,02 lei;  

o contribuție proprie - 5.552,00 USD, respectiv 23.929,12 lei.  

 

Astfel, sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării, în condiții optime a proiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

„Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare”  vor fi prevăzute 

atât în bugetul propriu general al județului Gorj, cât și în bugetul Muzeului Județean Gorj „Alexandru 

Ștefulescu” pentru anul 2020. 

 

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

aprobarea proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 

viitoare” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

  



ROMANIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

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

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a 

transmiterii lor generațiilor viitoare” și a cheltuielilor aferente implementării acestuia 

 

 

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

„Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare” și a cheltuielilor 

aferente implementării acestuia. 

 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” a obținut finanțare nerambursabilă pentru proiectul 

”Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor viitoare”, ce se va 

implementa în perioada 1 ianuarie  – 31 iulie 2020. Proiectul este un parteneriat între Muzeul Județean 

Gorj „Alexandru Ștefulescu” și Organizația pentru Cultură din Oregon (Oregon Folklife Network), parte 

a Universității Oregon din Statele Unite ale Americii și este finanțat de Departamentul de Stat al SUA, 

prin programul Communities Connecting Heritage. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului „Explorarea tradițiilor populare autohtone și a 

transmiterii lor generațiilor viitoare” vor fi prevăzute atât în bugetul propriu general al județului Gorj, 

cât și în bugetul Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” pentru anul 2020. 

 

Bugetul total al proiectului ”Explorarea tradițiilor populare autohtone și a transmiterii lor generațiilor 

viitoare” este de 54.729 USD, după cum urmează: 

- Organizația pentru Cultură din Oregon (Oregon Folklife Network), parte a Universității 

Oregon din Statele Unite ale Americii, partener în cadrul acestui proiect, are un buget de 

36.235 USD; 

- Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, are un buget de 18.494,00 USD (respectiv de 

79.709,14 lei, la cursul de schimb valutar estimat în proiect 1 USD = 4,31 lei), din care: 

o finanțare nerambursabilă - 12.942,00 USD, respectiv 55.780,02 lei;  

o contribuție proprie - 5.552,00 USD, respectiv 23.929,12 lei.  

 

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 Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” nr. 2050 din 29 octombrie 2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15178 din 30 octombrie 2019, 

 

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   

 

Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

Manager, 

Hortopan Dumitru 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

Contabil șef, 

Bălăcescu Georgeta 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

 

   


