
ROMÂNIA   
JUDEŢUL GORJ         
CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 
AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor 
aferente acestuia 

 
Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun, întocmit de Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, Direcţia tehnico-economică dezvoltare 
regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget – finanţe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

 Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; 

 Prevederile art. 91, alin. (1) lit. b), lit. e), alin. (3) lit. d) şi alin (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 18/31.01.2013, de aprobare a proiectului „Centrul Europe Direct Gorj”, precum şi a 
cheltuielilor legate de proiect; 

 Acordul-cadru  de parteneriat nr. AC 16/2013-2017, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană şi 
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj; 

 Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe 
DIRECT pentru perioada 2013-2017”; 

 Adresa emisă de  Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj  nr. 1773 din 22.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 
16126 din 22.12.2016, prin care solicită aprobarea cofinanțării planului, aprobat prin Scrisoarea de aprobare a planului de lucru  
pentru anul 2017 nr. COMM/B/BC/GO/Ares(2016)7015871 din 16.12.2016, înregistrată la Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj 
sub nr. 1771 din 22.12.2016. 
 

În baza prevederilor art. 97, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

ART. 1. Se aprobă planul de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” iniţiat de Biblioteca Judeţeană 
„Christian Tell” Gorj, accesat în cadrul programului „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei Europe 
DIRECT pentru perioada 2013-2017”. 
 
ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 40.000,00  Euro, din care: 
- Finanţare nerambursabilă – 20.000,00 Euro; 
- Cofinanţare – 20.000,00 Euro. 

 
ART. 3.  Sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării în condiții optime a planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul 
„CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” se vor include în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2017 și în bugetul Bibliotecii Judeţene 
„Christian Tell” Gorj.  

 
Art. 4.  Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj și direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE, 
COSMIN-MIHAI  POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI 

Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 
 
Nr.__________ 
adoptată în ședință  din _______2017 
cu  un număr de _________voturi  
din totalul numărului de consilieri 



JUDEȚUL GORJ   
CONSILIUL JUDEŢEAN  

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE 
DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 
 
Consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, are rolul de a coordona activitatea instituțiilor subordonate, în 
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.  
 
Astfel, Consiliul Județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean. Din acest motiv, decidenții trebuie să abordeze actul decizional și actul managerial cu metode 
adecvate pentru a performa în obiectivele pe care instituțiile subordonate le au de realizat.  
 
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ”, a fost finanțat prin Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru 
centrele de informare ale Reţelei Europe DIRECT pentru perioada 2013-2017”. 
 
Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, funcționează un centru de informare europeană pentru 
comunitatea judeţului Gorj. Centrele de informare EUROPE DIRECT sporesc capacitatea de comunicare a UE datorită unor  
relații mai strânse şi a unei mai bune coordonări  cu celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii  de acţiune 
politică specifice. Misiunea acestor centrelor este dublă: 
- să informeze cetățenii europeni la nivel local şi regional.  În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană 

pentru cetăţeni,  centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic”  furnizând informaţii despre EU, 
indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte 
reţele. Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la 
drepturile cetăţenilor UE, priorităţile UE (în special strategia de creştere economică „Europa 2020”), legislaţia sa, 
politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.  

- să promoveze o cetățenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de 
comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi 
regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile 
cetăţenilor către UE. 

 
Reţeaua de centre de informare Europe Direct  este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de informare 
a cetăţenilor europeni despre UE, în special despre drepturile lor şi despre priorităţile UE (cu precădere strategia de 
creştere economică „Europa 2020”) şi de promovare a cetăţeniei participative la nivel local şi regional. Centrele reprezintă 
un punct de contact local  pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi  
susţin  activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi ale Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel 
local şi regional. 
 
Conform Acordului Cadru, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană şi Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, prevede la art. I.3 – Durată 
următoarele: „I.3.1 Acordul-cadru intră în vigoare la data la care semnează ultima dintre cele două părţi. I.3.2 Acordul-cadru 
este încheiat pe o perioadă de 5 ani începând cu data intrării sale în vigoare. ” Astfel structura gazdă - Biblioteca Judeţeană 
„Christian Tell” Gorj va prezenta în fiecare an un plan de acţiune ce va fi aprobat de către Comisia Europeană şi va servi ca 
bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză.  
 
Pentru anul 2017, planul de lucru a fost aprobat prin scrisoarea nr. COMM/B/BC/GO/Ares(2016)7015871 din 16.12.2016, 
înregistrată la Biblioteca Județeană,, „Christian Tell” Gorj sub nr. 1771 din 22.12.2016, valoarea  totală fiind de 40.000  
Euro, din care: 

 Finanţare nerambursabilă – 20.000 Euro; 

 Cofinanţare – 20.000 Euro. 
 
 



 
La baza desfășurării planului de lucru pentru anul 2017 vor sta următoarele activități principale: 

1. Servicii de informare de bază şi feedback; 
Modulul 1a cuprinde: „Tu întrebi, E.U. îţi răspund!” – serviciu de informare de bază pentru publicul larg; 

2. Comunicare şi sensibilizare: 
Modulul 2 – site internet – „Europa se descoperă” – site propriu al Centrului Europe Direct Gorj; 
Modulul 3 – mijloace de comunicare socială – „Centrul Europe Direct Gorj pe Facebook”; 
Modulul 4 – buletin informativ – „Europa ne povesteşte”; 
Modulul 5 – a) materiale tipărite – „România de 10”, „Ferestre spre Europa”; 
     – b) materiale promoţionale: minim 200 buc.; 
Modulul 7b – evenimente – în cadrul acestei activităţi vor fi organizate minim nouă evenimente pentru grupuri ţintă 
specifice; 
Modulul 7c – evenimente pentru publicul larg – în cadrul acestei activităţi vor fi organizate două evenimente. 

 
Prin urmare, propun prin prezentul proiect de hotărâre, alocarea fondurilor necesare implementării planului de lucru pentru 
proiectul „Centrul Europe Direct Gorj” şi cuprinderea acestora, respectiv 181.500,00 lei, în bugetul propriu al judeţului Gorj 
pe anul 2017, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 – Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.  
 
La stabilirea valorii în lei a bugetului proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna ianuarie 2017 (1 euro=4,5375 lei), 
rezultând o valoare totală a proiectului de 181.500,00 lei, din care: 

 Finanţare nerambursabilă – 90.750,00 lei; 

 Cofinanţare – 90.750,00 lei. 
 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi faţă de motivele expuse, vă propunem aprobarea 
lui în forma prezentată. 

 
INIŢIATOR PROIECT, 

PREȘEDINTE, 
COSMIN-MIHAI POPESCU 

 



JUDEȚUL GORJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „Christian Tell” GORJ 
Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe 
Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucru pe anul 2017 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE 
DIRECT GORJ” şi a cheltuielilor aferente acestuia  

 
Reţeaua de centre de informare Europe Direct  este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de informare 
a cetăţenilor europeni despre UE, în special despre drepturile lor şi despre priorităţile UE (cu precădere strategia de 
creştere economică „Europa 2020”) şi de promovare a cetăţeniei participative la nivel local şi regional. Centrele reprezintă 
un punct de contact local  pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi  
susţin  activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi ale Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel 
local şi regional. 
 
Proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ”, a fost finanţat prin Programul „Selectarea structurilor gazdă pentru 
centrele de informare ale Reţelei Europe DIRECT pentru perioada 2013-2017”. 
 
Prin acest proiect, în cadrul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj, funcționează un centru de informare europeană pentru 
comunitatea judeţului Gorj. Centrele de informare EUROPE DIRECT sporesc capacitatea de comunicare a UE  datorită 
unor  relaţii mai strânse şi a unei mai bune coordonări  cu celelalte reţele de informare şi asistenţă ale UE din domenii  de 
acţiune politică specifice. Misiunea acestor centrelor este dublă: 
- Să informeze cetăţenii europeni la nivel local şi regional. În calitatea lor de prim punct de acces la Uniunea Europeană 

pentru cetăţeni,  centrele constituie un element-cheie al conceptului de „ghişeu unic”  furnizând informaţii despre EU, 
indicând cetăţenilor portalul „Europa ta” sau surse de informaţii specializate şi orientându-i către alte servicii şi alte 
reţele. Centrele oferă informaţii, consiliere, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la 
drepturile cetăţenilor UE, priorităţile UE (în special strategia de creştere economică „Europa 2020”), legislaţia sa, 
politicile sale, programele şi oportunităţile sale de finanţare.  

- Să promoveze o cetăţenie participativă prin intermediul diferitelor instrumente de comunicare (site internet, mijloace de 
comunicare sociale, publicaţii etc.) şi prin interacţiunea cu părţile interesate, multiplicatori şi presă la nivel local şi 
regional. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferinţe şi evenimente şi canalizează răspunsurile 
cetățenilor către UE. 
 

Rețeaua de centre de informare Europe Direct  este unul dintre principalele instrumente ale Uniunii Europene de informare 
a cetăţenilor europeni despre UE, în special despre drepturile lor şi despre priorităţile UE (cu precădere strategia de 
creştere economică „Europa 2020”) şi de promovare a cetăţeniei participative la nivel local şi regional. Centrele reprezintă 
un punct de contact local  pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi  
susţin  activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene şi ale Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel 
local şi regional. 
 
Conform Acordului Cadru, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană şi Biblioteca 
Judeţeană „Christian Tell” Gorj, instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, prevede la art. I.3 – Durată 
următoarele: „I.3.1 Acordul-cadru intră în vigoare la data la care semnează ultima dintre cele două părţi. I.3.2 Acordul-cadru 
este încheiat pe o perioadă de 5 ani începând cu data intrării sale în vigoare. ”Astfel structura gazdă - Biblioteca Judeţeană 
„Christian Tell” Gorj va prezenta în fiecare an un plan de acţiune ce va fi aprobat de către Comisia Europeană şi va servi ca 
bază pentru acordarea unui grant pe parcursul anului în cauză.  
 
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, prin adresa nr. 1773 din 22.12.2016, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub 
nr. 16126 din 22.12.2016, solicită aprobarea cofinanțării planului pentru care a primit Scrisoarea de aprobare a planului de 
lucru  pentru anul 2017 nr. COMM/B/BC/GO/Ares(2016)7015871 din 16.12.2016, înregistrată la Biblioteca Județeană 
„Christian Tell” Gorj sub nr. 1771 din 22.12.2016. În baza Acordul Cadru nr. 16/2013-2017 structura gazdă a Centrului 
Europe Direct Gorj, care este Biblioteca Județeană “Christian Tell" are obligativitatea prezentării în fiecare an a unui plan 



anual, ce constituie baza acordării de către Uniunea Europeană a grantului specific din cursul anului respectiv. Planul de 
lucru aprobat prin Scrisoarea nr. COMM/B/BC/GO/Ares(2016)7015871 din 16.12.2016 este ultimul plan aprobat în cadrul 
Acordului Cadru, semnat între Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană şi Biblioteca Județeană 
„Christian Tell” Gorj, pentru perioada 2013-2017. 
 
Pentru anul 2017, planul de lucru aprobat de către Comisia Europeană prin scrisoarea nr. 
COMM/B/BC/GO/Ares(2016)7015871 din 16.12.2016,  are valoarea  totală de 40.000  Euro, din care: 

 Finanţare nerambursabilă – 20.000 Euro; 

 Cofinanţare – 20.000 Euro. 
 
La baza desfășurării planului de lucru pentru anul 2017 vor sta următoarele activități principale: 

1. Servicii de informare de bază şi feedback; 
Modulul 1a cuprinde: „Tu întrebi, E.U. îţi răspund!” – serviciu de informare de bază pentru publicul larg; 

2. Comunicare şi sensibilizare: 
Modulul 2 – site internet – „Europa se descoperă” – site propriu al Centrului Europe Direct Gorj; 
Modulul 3 – mijloace de comunicare socială – „Centrul Europe Direct Gorj pe Facebook”; 
Modulul 4 – buletin informativ – „Europa ne povestește”; 
Modulul 5 – a) materiale tipărite – „România de 10”, „Ferestre spre Europa”; 
     – b) materiale promoționale: minim 200 buc.; 
Modulul 7b – evenimente – în cadrul acestei activităţi vor fi organizate minim nouă evenimente pentru grupuri țintă 
specifice; 
Modulul 7c – evenimente pentru publicul larg – în cadrul acestei activităţi vor fi organizate două evenimente. 

Prin urmare, propunem prin prezentul proiect de hotărâre, alocarea fondurilor necesare implementării planului de lucru 
pentru anul 2017, aferent proiectului „Centrul Europe Direct Gorj” şi cuprinderea acestora, respectiv 181.500,00 lei, în 
bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2017, la capitolul 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 56 – Proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile. La stabilirea valorii în lei a bugetului proiectului a fost utilizat cursul inforeuro pentru luna 
ianuarie 2017 (1 euro=4,5375 lei), rezultând o valoare totală a proiectului de 181.500,00 lei, din care: 

 Finanțare nerambursabilă – 90.750,00 lei; 

 Cofinanțare beneficiar – 90.750,00 lei. 
 
Sumele necesare asigurării cofinanțării planului de lucru pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” vor fi 
prevăzute în bugetul propriu al județului Gorj și în bugetul Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” Gorj. 
 
Cadrul legal este asigurat de prevederile art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 1 și 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, în exercitarea atribuțiilor privind 
gestionarea serviciilor publice din subordine ”consiliul judeţean (…) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: educaţia (…) cultura”. 
 
Faţă de motivele invocate, apreciem că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea condiţiilor legale de fond şi 
formă, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată.      
 
 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ  
„CHRISTIAN TELL” GORJ 

 
Manager, 

Bratu Olimpia  

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
 

Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relații externe, 
Director executiv 
Stricescu Daniela  

 
Contabil - Şef, 

Ianăşi Daniela-Cristina 
Director executiv adjunct, 
Giurgiulescu Ileana-Claudia  

 
                         Direcţia juridică și dezvoltarea capacității administrative, 

Director executiv, 
Costel Marcău 

 


