
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN    

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării în anul 2022 a cotizației anuale și a plății acesteia pentru Asociaţia 

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, ce revine Judeţului Gorj, 

prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator 

 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de 

utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu 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; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014 privind aprobarea participării Județului Gorj, 

prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociației pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuşi” Gorj, cu completările și modificările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 12 din 29.01.2015 privind aprobarea cuantumului şi plăţii 

cotizaţiei anuale către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

BRÂNCUŞI” Gorj, cu modificările ulterioare; 

- Încheierea nr. 7117 din 12.12.2014 a Judecătoriei Târgu-Jiu, prin care a fost dispusă înscrierea Asociației 

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor;  

- Statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” 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; 

- Adresa Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI” Gorj nr. 

04 din data de 26.01.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 1526 din data 26.01.2022, prin 

care se solicită Consiliului Județean Gorj majorarea în anul 2022 a cuantumului cotizației anuale către 

Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” Gorj.   

 

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 majorarea în anul 2022 a cotizației anuale ce revine Judeţului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI”, cu suma de 60.000 lei. 

 



Art. 2. (1) Suma aprobată, în limita prevăzută la art. 1, va fi utilizată exclusiv în scopul achiziționării de 

către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” a unei 

platforme digitale de ghid turistic destinată pentru susținerea unor activități de promovare a turismului 

gorjean. 

(2) Documentele justificative tehnice și financiar-contabile ale achiziției platformei prevăzute la 

alin. 1 vor fi transmise de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

BRÂNCUȘI”  compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

 

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

conducere și administrare ale Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

BRÂNCUŞI” şi reprezentantul U.A.T. – Județul Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” și Instituției 

Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 211 

Adoptată în ședința din 28.09.2022 

Cu un număr de 31 de voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 


