
ROMÂNIA   

JUDEŢULGORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2019 

către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

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

naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe; 

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

 Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 25/19.10.1998 privind aprobarea participării Judeţului 

Gorj la „Regiunea de Dezvoltare Oltenia”; 

 Prevederile art. 7, alin. (3) și (4), corelat cu art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 91, alin. (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 4533 din 22.02.2019, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2611 din 26.02.2019; 

 Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 4 din 29.03.2019 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia. 

 

În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul și plata, din bugetul propriu al judeţului Gorj, a sumei de 935.696 lei, către 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată 

de Județul Gorj, în calitate de județ component al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. 

 

Art. 2.  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 ședința din _____2019 

cu un număr de ______ voturi din  

totalul numărului de consilieri. 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj 

pentru anul 2019 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii Consiliului 

Județean Gorj  nr. 25/19.10.1998. 

 

Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică. Sunt zone 

ce cuprind teritoriile județelor în cauză, constituite în baza unor convenții încheiate între reprezentanții 

consiliilor județene, a căror organizare și funcționare este reglementată de prevederile Legii nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia are statut de structură teritorială, condusă de 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională - organism regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce este 

constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul 

coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare, ce decurg din politicile de dezvoltare regională, 

potrivit art. 7, alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

Potrivit art. 7, alin. (3) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările 

și completările ulterioare ”sumele reprezentând contribuţiile financiare ale consiliilor judeţene şi, 

respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei 

legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită 

Dezvoltare şi promovare regională”. 

 

De asemenea, potrivit art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările și completările ulterioare ”programele de dezvoltare regională şi cheltuielile 

de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare 

regională, care se constituie din: (….)contribuţii din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului 

Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective”. 

 

Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele 

administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi organismele regionale 

specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicaţi, în scopul asigurării creşterii 

economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de 

dezvoltare, al îmbunătăţirii competitivităţii internaţionale a României şi al reducerii decalajelor 

economice şi sociale existente între România şi statele membre ale Uniunii Europene. 

 

Prin adresa nr. 4533 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2611 din 26.02.2019, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat Consiliului Județean Gorj să prevadă 

în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 935.696 lei (calculată după formula: 359.883 locuitori x 2,6 

lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor de organizare și 

funcționare ale agenției.  

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia propune o majorare a contribuției de la 2,3 

lei/locuitor, la 2,6 lei/locuitor, având în vedere următoarele: 

- programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru POR 

2014-2020-32 de priorități de intervenție – care presupun un volum foarte mare de muncă și 

implicit o creștere a numărului de angajați; 

- continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate din 

POR 2007-2013; 



- activitățile de planificare și dezvoltare regională-dezvoltarea de proiecte strategice regionale, 

gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între regiuni; 

- evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități; 

- creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 la 2.080 lei, iar pentru 

persoanele cu studii superioare la 2.350 lei. 

 

Detalierea contribuțiilor consiliilor județene la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, pentru anul 2019, așa cum au fost propuse de către structura în cauză, este după cum urmează:  

 

Județ Contribuție 2019 

-lei- 

DOLJ 1.797.318 

GORJ 935.696 

OLT 1.139.627 

VÂLCEA 1.034.483 

MEHEDINȚI 730.309 

TOTAL 5.637.433 

 

Suma de 935.696 lei, ce revine Județului Gorj, către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată de Județul Gorj, în calitate de județ component 

al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost calculată în funcție de numărul populației județului. 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

 Județului Gorj pentru anul 2019 către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

 

Din anul 1998, Judeţul Gorj este membru al Regiunii de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, ce are 

ca organism executiv Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. În calitate de membru, 

conform statutului agenţiei, judeţul Gorj achită anual o cotizaţie aprobată prin hotărâre a Consiliului 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

-  art. 7, alin. (3) și (4) și art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: ”sumele reprezentând 

contribuţiile financiare ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, stabilite în condiţiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale 

acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională; consiliile 

judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea 

hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea 

comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. 

h)”, ”programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru dezvoltare 

regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din: (…) contribuţii 

din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu 

această destinaţie prin bugetele respective (…)”; 

- art. 91, alin (1), lit. e) și alin. (6), lit. c) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”consiliul judeţean 

îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (…) atribuţii privind cooperarea 

interinstituțională”, ”consiliul județean (…) hotărăște, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii 

naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor 

interese comune” . 

 

Potrivit art. 3 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare, obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt 

următoarele: 

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea 

accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate, ca 

urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi 

preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;    

 corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea iniţiativelor şi 

prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile 

şi al dezvoltării culturale a acestora;    

 stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul 

euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile 

europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a acestora, în scopul 

realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaţionale la care 

România este parte; 

 

Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, 

care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în 



scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare 

regională, potrivit art. 7, alin. (1) din Legea  nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. 

 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR Sud-Vest Oltenia) este organsim 

neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul 

dezvoltării regionale.  

 

Potrivit art. 9, lit. e) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia ”asigură managementul tehnic şi financiar al Fondului pentru 

dezvoltare regională, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regională”. 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit membru al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest 

Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, prin efectul aprobării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Gorj  nr. 25/19.10.1998. 

 

Prin adresa nr. 4533 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2611 din 26.02.2019, 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat Consiliului Județean Gorj să prevadă 

în bugetul propriu pe anul 2019, suma de 935.696 lei (calculată după formula: 359.883 locuitori x 2,6 

lei/locuitor), reprezentând contribuția Județului Gorj, destinată decontării cheltuielilor de organizare și 

funcționare ale agenției 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia propune o majorare a contribuției de la 2,3 

lei/locuitor, la 2,6 lei/locuitor, având în vedere următoarele: 

- programele de finanțare gestionate de agenție în calitate de Organism Intermediar pentru POR 

2014-2020 - 32 de priorități de intervenție – care presupun un volum foarte mare de muncă și, 

implicit, o creștere a numărului de angajați; 

- continuarea activităților de implementare și monitorizare ex-post pentru proiectele finanțate din 

POR 2007-2013; 

- activitățile de planificare și dezvoltare regională, dezvoltarea de proiecte strategice regionale, 

gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între regiuni; 

- evoluția pe un trend crescător a prețurilor la utilități; 

- creșterea nivelului salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019 la 2.080 lei, iar pentru 

persoanele cu studii superioare la 2.350 lei. 

 

Suma de 935.696 lei, ce revine Județului Gorj, către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2019, datorată de Județul Gorj, în calitate de județ component 

al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, a fost calculată în funcție de numărul populației județului. 

 

Suma de 935.696 lei, necesară plății contribuției financiare aferente anului 2019, propusă prin prezentul 

proiect de hotărâre, urmează să fie prevăzută în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2019 și va fi 

detaliată în cadrul capitolului bugetar 51.02 ”Autorități publice”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”, art. 59.11 

”Asociații și fundații”. 

 

Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea condiţiilor 

legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 

 

 
 

 


