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H O T ARARE
REFERITOR LA APROBARE PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere :
solicitarea Consiliului de conducere al Asociaţiei culturale „ Pro
Memoria „ cu sediul în com.Osica de Sus , de a se delibera asupra draftului de Protocol
de colaborare între UAT Osica de Sus şi Asociaţia culturală „ProMemoria” ;
- Protocolul de colaborare nr:43/22.11.2012 dintre Asociaţia Culturală
ProMemoria şi Liceul Teoretic „Ion Gh.Rosca „ Osica de Sus ;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului lo cal;
Ţinând cont de prevederile art.46(l) , lit.f) din O.G. nr:26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ,
în temeiul art.36(7) , lita) şi a art.45(l) coroborat cu art.l 15(l),lit.b)din
Legea nr:215/1991(rl)-Legea administraţiei publice locale , cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSICA DE SUS ,
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ

HOTĂRĂŞTE:
A rt.l. Se aprobă Protocolul de colaborare în domeniul cultural între UAT
Osica de Sus şi Asociaţia culturală „ProMemoria „ Osica de Sus , în forma prezentată în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei , Consiliului de
conducere al Asociaţiei ProMemoria , în vederea aducerii la îndeplinire , precum şi
Instituţiei Prefectului - Judeţul O lt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,
C o n silie r l o c a l , M arin JOIŢA

CONTRASMNEAZA,
Secretarul comunei,
M arin

Nr:3/30 ianuarie 2017
NOTĂ:Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi p^
de 11 consilieri prezenţi.

din totalul

ANEXA
La H.C.L. nr.3/2017

PROTOCOL
de colaborare in dom eniul cultural intre unitatea administrativ teritoriala
com una Osica de Sus, ju d eţu l Olt si Asociaţia culturala „ Pro M emoria cu
sediul in com una Osica de Sus, ju d eţu l Olt

"

Unitatea administrativ teritoriala comuna Osica de Sus, judeţul Olt si
Asociaţia culturala „ Pro Memoria “ au hotarat sa incheie, un Protocol de
colaborare in domeniul cultural, care sa se Înscrie in prevederile Legii 215/2001
a administraţiei publice locale, OG 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii,
precum si ale Statutului Asociaţie culturale „ Pro Memoria “ iar in acest scop au
convenit asupra următoarelor:
ART. 1
Cele doua Parti sunt de acord:
a)ca UAT comuna Osica de Sus sa asigure din bugetul local sumele necesare
editării revistei „Rădăcini “, iar Asociaţia culturala „ Pro Memoria “ va livra
catre Biblioteca Naţionala, Biblioteca Judeţeană, Biblioteca comunala,
instituţiile locale, membrilor comunităţii locale si membrilor Asociaţiei din tara
si străinătate, exemplare ale revistei „Rădăcini “, scrisa prin grija si de catre
membrii asociaţiei, si nu numai, cu scopul de a face cunoscute si aduce mai
departe valorile culturale locale;
b)
cu implicarea celor doua parti semnatare ale protocolului in toate
evenimentle culturlale, comemorative, religioase si istorice desfasurtate la
nivelul comunei Osica de Sus, sau la nivelul altor localitati din tara ori
străinătate care sa promoveze valorile culturale, tradiţiile si obiceiurile locale;
ART. 2
Fiecare Parte este de acord sa asigure celeilalte parti informaţii ale unor
specialist! in cultura pe perioada existentei prezentului protocol.
ART. 3
Cele doua Parti sunt de acord sa favorizeze:
a) schimbul de documentaţie ştiinţifica si tehnica si anume: publicaţii de
specialitate, filme documentare, fotografii;
b) organizarea de conferinţe si cursuri cu caracter ştiinţific si cultural;
c) schimbul de informaţii asupra rezultatelor activitatii culturale;
ART. 4
Cele doua parti vor incuraja colaborarea in domeniul cultural pentru pastrarea
tradiţiilor, obiceiurilor si datinilor străvechi specifice Zonei Romanatilor.

Art. 5 Cele doua parti sunt de acord ca activitatile ce vor fi demarate,
desfăşurate de catre Asociaţia culturala „ Pro Memoria “ sa se realizeze in
locaţia Centrului Cultural comuna Osica de Sus, judeţul Olt, iar deciziile de
atribuire a numelor unor personalităţi instituţiilor din comuna de vor face de
comun acord.
ART. 6
Orice intelegere privind articolele 1, 2, 3, 4 si 5 precum si orice activitate de
colaborare vor fi supuse pentru examinare si avizare Consiliului de conducere al
Asociaţiei Culturale „ Pro Memeoria “ si Consiliului local al comunei Osica de
Sus, judeţul Olt.
ART. 7
Orice problema care ar putea surveni in legătură cu aplicarea prevederilor
prezentului Protocol, va fi rezolvata pe cale amiabila.
ART. 8
Prezentul Protocol va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Osica
de Sus, judeţul Olt si Consiliului de conducere al Asociaţiei culturale „ Pro
Memoria “ si va intra in vigoare la 10 zile dupa obţinerea avizului de legalitate
pentru Hotararea consiliului local Osica de Sus prin care a fost aprobat
prezentul protocol.
Protocolul va ramane in vigoare pana la expirarea a 3 luni de la data la care
una din Parti va notifica celeilalte Parti dorinţa de a-1 denunţa.
încheiat la sediul Primăriei comunei Osica de Sus la data d e ...................., in
doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.
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