
ROMÂNIA                                                                                                 Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                                                               
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                         
  
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de administraţie  al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 
 
 
Consiliul Judeţean Gorj,  
Având în vedere: 

- Expunerea de motive iniţiată de Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj; 
- Raportul de specialitate al Direcției juridice și dezvoltarea capacității administrative din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;  
- Demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de reprezentant al Judeţului Gorj în Consiliul 

de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 36/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/2007 privind participarea judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

- Prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

  
 În baza art. 97, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. - Se constată încetarea, la data demisiei, a calității de reprezentant al Judeţului Gorj în 
Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, a domnului Florescu 
Ciprian-Adrian. 
 
 Art. 2. - Se desemnează domnul/doamna_________________________ în calitate de reprezentant 
al Judeţului Gorj în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

 
 Art. 3. - Art. I, pct. 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 36/2008 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/2007 privind participarea judeţului Gorj la constituirea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia va fi modificat corespunzător prevederilor art. 2. 

 . 
 Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor prevăzute la art. 1 și 2, precum și Instituției 
Prefectului Județului Gorj. 

  
 
        PREŞEDINTE,                      CONTRASEMNEAZĂ,  
   Cosmin-Mihai Popescu                                                          SECRETAR JUDEŢ, 

                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
                                                                                             
 
 
Nr. .... 
Adoptată în şedinţa din ……... 2017 
Cu un număr de ........ voturi  
Din numărul consilieri județeni 
 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de administraţie  al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 95/2007 s-a aprobat participarea Judeţului Gorj la 

constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, alături de judeţele Dolj, Mehedinţi, 

Olt şi Vâlcea. 

 Potrivit Statutului Asociaţiei, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 36/2008, organele 

de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt: Consiliul de Administraţie, Preşedintele Asociaţiei şi 

Cenzorul. 

 Consiliul de Administraţie este organul de conducere al Asociaţiei, format de reprezentanţii 

desemnaţi de autorităţile deliberative ale judeţelor asociate. 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 47 din 26.09.2012 a fost desemnat ca reprezentant al 

Judeţului Gorj în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei domnul Florescu Ciprian-Adrian, în considerarea 

funcției acestuia de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. 

Luând act de demisia domnului Florescu Ciprian-Adrian din această calitate, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017, prin proiectul de hotărâre inițiat propun desemnarea unui 

reprezentant al Județului Gorj în Consiliul de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia. 

 Față de cele menționate, propun Consiliului Județean Gorj adoptarea proiectului de hotărâre, în 

forma prezentată. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea reprezentantului Județului Gorj în Consiliul de administraţie  al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia are drept scop promovarea şi realizarea 

proiectelor de dezvoltare regională de interes comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, 

educaţie, utilităţi publice, resurse umane, cercetare-inovare, administraţie, mediul de afaceri, dezvoltare 

durabilă, precum şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestor proiecte. 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt conduse 

de un consiliu de administraţie compus din reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, 

desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui 

consiliului judeţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau judeţeni, după caz.” 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 15, alin. (2) din Statutul Asociaţiei, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Gorj nr. 36/2008, fiecare consiliu județean va desemna un reprezentant ca membru în 

Consiliul de administrație al Asociației. 

    Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 47 din 26.09.2012 a fost desemnat ca reprezentant al 

judeţului Gorj în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei domnul Florescu Ciprian-Adrian, în considerarea 

funcției acestuia de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. 

Având în vedere cererea de demisie a domnului Florescu Ciprian-Adrian din calitatea de 

reprezentant al Judeţului Gorj în Consiliul de administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-

Vest Oltenia, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 4957/20.04.2017, considerăm că proiectul de 

hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept  pentru  care  

propunem  adoptarea  acestuia  în  forma  prezentată. 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 


