
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al  

Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 26.08.2011 privind asocierea Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, cu Orașul Novaci și Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE, JUDEȚUL GORJ”; 

- Statutul Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj nr. 

2 din 12.10.2021; 

- Nota contabilă întocmită de expertul contabil al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu 

Mare” Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 14042 din 09.09.2021; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – 

epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, finanţat prin Programul PHARE - 

Coeziune Economică şi Socială, sub-componenta RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.15; 

- Acordul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, Consiliul Local Novaci, Consiliul Local Baia de Fier şi Consiliul Judeţean Gorj 

privind drepturile şi obligațiile părților în legătură cu implementarea proiectului  „Dezvoltarea integrată prin 

optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –epurare a apelor uzate menajere în 

zona turistică Rânca, Județul Gorj”. 

- Prevederile art. 46, alin. (1), lit. a) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. e) corelat cu art. 173, alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației pentru anul 2021 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu 

Mare” Gorj, în sumă de 35.000 lei. 

 



Art. 2. Se aprobă plata din bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2021 a sumei cu destinația prevăzută 

la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, împreună cu organele de conducere și 

administrare ale Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

  

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 174 

Adoptată în ședința din 02.11.2021 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 


