
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN    

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

   Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea majorării în anul 2020 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 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; 

- 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. 

23 din data de 15.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 9211 din data 15.07.2020, 

prin care se solicită Consiliului Județean Gorj majorarea în anul 2020 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 2020 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 40.000 lei. 

 

Art. 2. Se aprobă plata anuală, din bugetul propriu al Județului Gorj, 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 Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

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

hotărâri. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr................. 

Adoptată în ședința din ...............2020 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale și a plății 

acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI”, 

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

 

 

Potrivit art. 173, alin. (1), lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, una din categoriile de atribuții pe care le exercită consiliile județene sunt cele 

privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.  

 

Potrivit alin. (7), lit. a) al aceluiași articol, în exercitarea acestei categorii de atribuții, consiliul 

județean „hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”. 

 

Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, a devenit  asociat - membru fondator al Asociației pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj, prin efectul adoptării Hotărârii 

Consiliului Județean Gorj nr. 98 din 23.07.2014, cu completările și modificările ulterioare.  

 

Scopul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj  vizează 

”dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea 

multiplelor sale forme, atât în țară, cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru 

implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului”. 

 

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

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

Fundațiilor. Înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, a asociației menționate mai sus, a avut 

loc la data de 12.01.2015, potrivit CERTIFICATULUI DE ÎNSCRIERE A PERSOANEI JURIDICE, 

FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL.  

 

În conformitate cu art. 36 din Statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă 

la Brâncuși” Gorj ”anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data de  31 

decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării asociației ca persoană juridică”.  

 

Potrivit art. 14, lit. c) corelat cu art. 33, lit. a) din Statutul Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea 

Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj, Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat 

– membru fondator, va plăti o contribuție financiară anuală.  

 

Prin adresa Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Acasă la Brâncuși” Gorj nr. 23 

din 15.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 9211 din 15.07.2020, s-a solicitat 

Consiliului Județean Gorj majorarea în anul 2020 a cuantumului cotizației anuale către Asociația 

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI” Gorj, cu suma de 50.000 lei, 

sumă necesară pentru susținerea unor activități de promovare a turismului gorjean pe fondul situației 

dificile determinate de măsurile impuse de către autoritățile competente în actualul context pandemic, 

în sensul instruirii operatorilor din domeniul turismului cu privire la măsurile concrete specifice, 

precum și acordarea de consultanță pentru construirea unor strategii de marketing competitive. 

 

 

 



 

Apreciez că nivelul contribuției ce revine Judeţului Gorj pentru anul 2020, aprobat la cererea 

Asociației pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUŞI”, reprezentând în 

fapt o majorare a cotizaţiei anuale, asigură împreună cu sumele aferente contribuţiilor celorlalţi 

asociaţi, un cuantum al veniturilor Asociaţiei, de natură să asigure sustenabilitatea financiară a 

obiectivelor solicitate a fi realizate de către Președintele Asociație, în contextul epidemiologic existent 

și propun majorarea cotizației cu suma de 40.000 lei exclusiv pentru anul 2020. 

 

Față de cele expuse, 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 JUDEȚEAN  

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 proiectului de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale și a plății 

acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI”, ce 

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

 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune majorarea în anul 2020 a cotizației anuale ce revine 

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

pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA BRÂNCUȘI”, cu suma de 40.000 lei. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de 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;, potrivit cărora: ”consiliul județean 

îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: ”(…) atribuții privind cooperarea 

interinstituțională (…)”, respectiv „în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul 

județean:  hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 

străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean”; 

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

completările ulterioare, potrivit cărora: ”obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, 

de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la 

nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile 

deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”; 

- art. 46, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora: „veniturile asociațiilor (…) provin din:  cotizațiile 

membrilor”. 

 

Având în vedere și: 

 

- 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 Brâncuși” Gorj, cu 

completările și 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”; 

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

nr. 23 din data de 15.07.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 9211 din data 

15.07.2020, prin care se solicită Consiliului Județean Gorj majorarea în anul 2020 a cuantumului 

cotizației anuale către Asociația pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

BRÂNCUȘI” Gorj, 

 



considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării în anul 2020 a cotizației anuale și a 

plății acesteia pentru Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „ACASĂ LA 

BRÂNCUȘI”, ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru 

fondator a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

 

                        Director executiv,                                                          Director executiv, 

                        Ungureanu Victoria                                                        Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


