
ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2020 

 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

 

Consiliul Judeţean Gorj  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe, 

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

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 32/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Gorj la 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România; 

- Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010 a Adunării Generale a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România; 

- Adresa Direcției Județene de Statistică Gorj nr. 4927/10.12.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 17723 din 10.12.2019; 

- Adresa Uniunii Naționale a Consiliilor Judeţene din România nr. 404/13.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 18448/23.12.2019; 

- Prevederile art. 76,  alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. e, coroborat cu art. 173 alin. (7) lit. c din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației ce revine, pentru anul 2020, Județului Gorj, în calitate de membru în 

cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, în sumă de 58.834,21 lei.  

 

Art. 2. Se aprobă plata sumei cu destinația prevăzută la art.1 din bugetul propriu al Județului Gorj, aprobat 

pentru anul bugetar 2020. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.  
  

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 
 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința  din 20.02.2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp


ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației pe anul 2020 

 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

 

 

Potrivit prevederilor art. 86, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind  Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare ”structurile asociative ale autorităților 

administraţiei publice locale sunt:    

    a) Asociaţia Comunelor din România;    

    b) Asociaţia Oraşelor din România;    

    c) Asociaţia Municipiilor din România;    

    d) Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;    

    e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii”. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- art.173 alin. (1), lit. e) și art.173 alin.(7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare „consiliul judeţean 

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

interinstituţională pe plan intern și extern”; „consiliul judeţean (…) hotărăşte, 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”; 

- art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

completările și modificările ulterioare, potrivit cărora: „se înființează Comitetul pentru finanţe publice 

locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, 

care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de 

la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică”, 

”comitetul pentru finanţe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de: (…) 

structura asociativă a consiliilor judeţene din România”. 

 

Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin efectul 

adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociaţiei Preşedinţilor 

Consiliilor Judeţene din România a fost schimbată în Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei Preşedinţilor Consiliilor Județene din România 

din data de 31 ianuarie 2000. 

 

Potrivit Statutului, scopul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (U.N.C.J.R.) îl 

reprezintă: „creșterea autonomiei locale reale, conform Carta Europeană a autonomiei locale (…) și 

creșterea gradului de implicare și participare a autorităților administrației publice locale în procesul 

decizional (…)”, iar obiectivele vizează: „asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autorităţile 

administraţiei publice centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice 

locale existente în România, ONG-uri, instituţii publice etc., prin realizarea convergenţei 

problematicilor privind administraţia publică locală; creşterea capacităţii implementării principiilor şi 

obiectivelor autonomiei locale reale şi democraţiei locale, prin valorificarea studiilor şi cercetărilor în 

domeniu, precum şi a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europei; elaborarea unor programe şi 

proiecte în domeniul  administraţiei publice locale, în vederea întăririi capacităţii administrative a 

autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii procesului de descentralizare; participarea 

activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi transmiterea către autorităţile publice cu 

drept de inițiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi, cu incidenţă în domeniul 

administraţiei publice sau formularea de propuneri de modificare/completare a legislaţiei existente (…) 

colaborarea cu autorităţile de management al fondurilor europene din ministere, pentru a accelera 

procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale (…)”. 



De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, acționează 

ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi: 

 CoR –  Comitetul Regiunilor;  

 CEPLI – Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 

 CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale; 

 CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa. 

 

Reglementările legale invocate sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ -

teritoriale asociate se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la art. 7, 

lit. a), potrivit căruia asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  

 

Cuantumul cotizației în sumă de 58.834,21 lei, ce revine județului Gorj, în calitate de membru al Uniunii 

Naţionale a Consiliilor Judeţene din România a fost calculat în funcție de numărul populației județului, 

potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Gorj, prin 

adresa nr. 4927/10.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 17723/10.12.2019, din care 

rezultă că județul Gorj are o populație de 356.571 locuitori. 

 

Față de cele prezentate mai sus, apreciez legal și oportun proiectul de hotărâre, drept care îl supun 

adoptării Consiliului Județean Gorj 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 şi plății cotizației pe anul 2020 

 către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

 

 

Consiliul Județean Gorj a aderat la Asociația Președinților Consiliilor Județene din România, prin efectul 

adoptării Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 32 din 21.10.1999. Denumirea Asociației Președinților 

Consiliilor Județene din România a fost schimbată în Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 

România, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației Președinților Consiliilor Județene din România 

din data de 31 ianuarie 2000. 

 

De la constituire și până în prezent, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, acționează 

ca partener, în cadrul diverselor organisme europene, cum ar fi: 

 CoR - Comitetul Regiunilor;  

 CEPLI - Confederaţia Europeană a Puterilor Locale Intermediare; 

 CPLRE – Congresul Puterilor Locale și Regionale; 

 CCRE – Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- art.173 alin. (1), lit. e) și art.173 alin.(7) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  „consiliul judeţean îndeplineşte 

următoarele categorii principale de atribuţii: (…) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe 

plan intern și extern”; „consiliul judeţean (…) hotărăşte, 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”; 

- art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

completările și modificările ulterioare, potrivit cărora: „se înfiinţează Comitetul pentru finanţe publice 

locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, 

care privesc în mod direct bugetele locale şi de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de 

la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică”, 

„comitetul pentru finanțe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de: (…) 

structura asociativă a consiliilor judeţene din România”. 

 

Reglementările legale invocate sub aspectul contribuției de la bugetul propriu al unității administrativ - 

teritoriale asociate se reflectă în Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la art. 7, 

lit. a), potrivit căruia asociații au obligația să plătească cotizație anuală.  

 

Cotizația anuală a membrilor Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2020, 

este de 0,165 RON/locuitor, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010, a Adunării 

Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Astfel, prin adresa Uniunii Naționale 

a Consiliilor Județene din România 404/13.12 2019, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

18448/23.12.2019, se solicită prevederea în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020, a sumei de 

58.834,21 RON, calculată după formula: 356.571 locuitori x 0,165 RON/locuitor.  

 

 

 



Suma de 58.834,21 lei, necesară plății cotizației aferente anului 2020, propusă prin prezentul proiect de 

hotărâre, urmează să fie prevăzută în bugetul propriu al județului Gorj pe anul 2020 și va fi detaliată în 

cadrul capitolului bugetar 51.02 „Autorități publice”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, art. 59.11 „Asociații și 

fundații”. 

 

Față de cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

prevederilor legale, drept care propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 

 

 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia 

Director executiv, 

Ungureanu Victoria 
Director executiv, 

Marcău Costel 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 


