
ROMÂNIA   

JUDEŢULGORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

     

HOTĂRÂRE 
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 
 
Consiliul Județean Gorj,  
Având în vedere:  

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;  

 Raportul de specialitate comun al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative și al Direcției 
tehnico-economice, dezvoltare regională și relații externe; 

 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;  

 Nota de fundamentare elaborată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Gorj, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 11838/22.09.2017;  

 Prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naționale a României; 

 Prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) și e), alin. (5), lit. a, pct. 4, din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În baza art. 97, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 - În anul 2018, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, în județul Gorj se 
realizează Programul cultural „2018- Centenarul Marii Uniri în Gorj”.  
Art. 2 - Se constituie Comisia de elaborare a Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”, denumită 
în continuare “Comisia”, în următoarea componență:  

 Ion Cepoi, Manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;  
 Olimpia Bratu, Manager al Bibliotecii Județene “Christian Tell” Gorj;  
 Dumitru Hortopan, Manager al Muzeului Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu”;  
 Alexandru Bratu, Manager al Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu;  
 Gheorghe Porumbel, Manager al Ansamblului Artistic Profesionist “Doina Gorjului” Târgu-Jiu; 
 Mihaela-Melania Fâcea, Consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.  

Art. 3 - (1) Comisia va elabora Programul cultural „2018-Centenarul Marii Uniri în Gorj”, ce va include evenimentele 
locale și naționale ce se vor desfășura la nivelul județului în anul 2018; 
            (2) Comisia poate coopta, în vederea elaborării și realizării Programului cultural „2018- Centenarul Marii Uniri 
în Gorj”, reprezentanți ai altor instituții publice din domeniu, ai uniunilor de creație, ai organizațiilor neguvernamentale 
și ai mass-media.  
Art. 4 - Comisia va estima cheltuielile necesare pentru realizarea Programului cultural „2018- Centenarul Marii Uniri 
în Gorj”, ce urmează să fie prevăzute în bugetul propriu al județului Gorj pentru anul 2018 și/sau finanțate de la 
bugetul de stat, precum și din alte surse atrase, după caz, în condițiile legii.  
Art. 5 -  Programul cultural „2018- Centenarul Marii Uniri în Gorj” va fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului 
Județean Gorj, în luna octombrie 2017. 
Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor prevăzute la art. 2, precum și compartimentelor de specialitate din 
cadrul Consiliului Județean Gorj.  
 
PREȘEDINTE,  
COSMIN-MIHAI POPESCU            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                        SECRETAR AL JUDEȚULUI,  
                                                                       Cristina-Elena Radulea-Zamfirescu  

Nr. ___________,  
adoptată în ședința din ________2017  
cu un număr de _____________ voturi  
din totalul numărului de consilieri  



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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 
 
 

În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918, un eveniment epocal din istoria României, care s-a 
înscris în fluxul european –național și politic de la sfârșitul Primului Război Mondial. Prin urmare, orice perspectivă 
contemporană asupra momentului 1918 nu poate omite problematica vastă a unității românești. Anul acesta ne vom 
concentra eforturile pentru a pregăti un centenar al Marii Uniri pentru că este fapta istorică a întregii națiuni române, "1 
Decembrie" fiind ziua naţională a României. 
 
Județul Gorj s-a înscris în mișcarea de înnoire și modernizare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 
XX cu toate forțele și potențialul său. Țelul ”generației Marii Uniri”, conturat în județul nostru, avea ca obiectiv final 
unirea tuturor românilor. Intelectuali de vază, săteni, lucrători, tineri și vârstnici au participat și au susținut campania 
militară din anii 1916-1918. Jertfele din rândul gorjenilor sunt recunoscute și omagiate până în zilele noastre. 
 
În România și în județul nostru, locuitorii au perceput în chip legitim și obiectiv etapele desăvârșirii unității statale a 
neamului românesc prin revenirea în granițele firești a Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei la 27 martie 1918, 28 
noiembrie 1918 și respectiv, 1 decembrie 1918. 
 
Anul Marii Uniri era un moment final, apoteotic, dar și mult așteptat, al împlinirii în fapt a unui ideal milenar. Unitatea de 
limbă, de neam, de obiceiuri și tradiții, revendicată încă de la Mihai Viteazul, Școala Ardeleană, Mișcarea 
Memorandistă, Generația Pașoptistă, Alexandru Ioan Cuza și până la regii Carol I și Ferdinand, devenea o realitate 
concretă recunoscută internațional prin Congresul de Pace de la Paris din 1919-1920. 
 
În perspectiva împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, prin prezentul proiect de hotărâre se 
propune ca, în anul 2018, în județul Gorj să se realizeze Programul cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”, 
scop în care se impune elaborarea unui program cultural coerent de către persoane specializate, în speță managerii 
instituțiilor publice de cultură, aflate în subordinea Consiliului Județean Gorj. 
 
În scopul estimării cheltuielilor necesare pentru realizarea Programului cultural „2018- Centenarul Marii Uniri în 
Gorj” în comisia de elaborare a acestuia, va fi cooptat un reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Gorj. 
 
Comisia va relaționa, în vederea elaborării și realizării Programului, cu alte instituții publice din domeniu, cu uniuni de 
creație, precum și cu organizații neguvernamentale și mass-media.  
 
Cheltuielile necesare pentru realizarea Programului urmează să fie prevăzute în bugetul propriu al județului Gorj pe 
anul 2018 și/sau finanțate de la bugetul de stat, precum și din alte surse atrase, după caz, în condițiile legii.  
 
Programul ce va include o diversitate de activități și evenimente locale și naționale, ce urmează a fi supus dezbaterii și 
aprobării Consiliului Județean Gorj și va fi inclus în Agenda culturală a județului Gorj pentru anul 2018. 
 
Față de cele precizate, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea 
organizării unor manifestări și festivități omagiale, în anul 2018, dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri din 1 
decembrie 1918, în forma prezentată.  

 
Inițiatori: 

 
  PREȘEDINTE                                                                       VICEPREȘEDINTE,           

Cosmin-Mihai Popescu                            Gheorghe Nichifor 

 
 



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative  
Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
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 realizarea în județul Gorj, în anul 2018, a unui program cultural „2018 - 
Centenarul Marii Uniri în Gorj”, elaborat de o comisie alcătuită din managerii instituțiilor de cultură aflate în 
subordinea Consiliului Județean Gorj și un funcționar public, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj. 
 
Având în vedere că în 2018 se împlinesc 100 ani de la Marea Unire, eveniment care a dus la înfăptuirea României 
Mari, considerăm că celebrarea Marii Uniri trebuie să devină un moment de excepție în afirmarea identității și a 
tradițiilor naționale românești. 
 
Cheltuielile necesare pentru realizarea programului menționat urmează să fie prevăzute în bugetul propriu al județului 
Gorj pentru anul 2018 și/sau finanțate de la bugetul de stat, precum și din alte surse atrase, după caz, în condițiile 
legii. 
 
Având în vedere: 

- atribuțiile Consiliului Județean Gorj în domeniul furnizării serviciilor de interes public județean privind cultura 
prevăzute la art. 91, alin. (1), lit. d) și e), alin. (5), lit. a, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv, art. 23 alin.(1) ”ordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în 
limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și 
cu respectarea dispozițiilor legale”; 

- prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naționale a României; 
- nota de fundamentare privind realizarea Programului cultural „2018 - Centenarul Marii Uniri în Gorj”, 

elaborată de domnul Ion Cepoi, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Gorj, înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 11838/22.09.2017, 
 
considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care 
propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.  
 
 
Direcția juridică și dezvoltarea capacității 

administrative 
 

Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională 
 și relații externe 

Director executiv, 
Marcău Costel 

Director executiv, 
Stricescu Daniela 

 

 Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 
 

 Întocmit, 
Consilier superior, 

Gherghe Raluca-Lavinia 
 

 


