CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Dolj, în calitate de
consilieri responsabili cu afacerile UE, în cadrul Rețelei europene a consilierilor
regionali și locali ai Uniunii Europene
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 21239/20.09.2021 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internațională, prin care se
propune desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj, în calitate de consilieri
responsabili cu afacerile UE, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali
ai Uniunii Europene, Raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic,
Administraţie Locală nr. 21453/21.09.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Dolj, în calitate de consilieri
responsabili cu afacerile UE, în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali
ai Uniunii Europene, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj si consilierii judeţeni
desemnaţi reprezentanţi ai acestuia în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și
locali ai Uniunii Europene, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. ______

Adoptată la data de___________________

Contrasemnează,
PRESEDINTE,
DORIN-COSMIN VASILE

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
ANDA NICOLAE

_

CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,
DEZVOLTARE REGIONALĂ
PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

SE APROBĂ,

PREȘEDINTE
DORIN-COSMIN VASILE
Nr. 21239/20.09.2021

REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de hotărâre
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Dolj în Rețeaua europeană a
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al UE, format din
reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și regional. Prin
intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire la legislația
UE care are impact asupra regiunilor și orașelor. CoR le oferă regiunilor și orașelor
posibilitatea de a se implica oficial în procesul legislativ al UE, asigurându-se că
punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate.
Comisia Europeană, Consiliul UE și Parlamentul European trebuie să consulte CoR
atunci când elaborează acte legislative în domenii care intră în competența autorităților
locale și regionale precum sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă, politica
socială, coeziunea economică și socială, transportul, energia și combaterea schimbărilor
climatice. Dacă nu este consultat, CoR poate sesiza Curtea de Justiție. Din momentul în
care primește o propunere legislativă, Comitetul pregătește și adoptă un aviz pe care îl
transmite apoi tuturor instituțiilor europene relevante. De asemenea, CoR poate
emite avize și din proprie inițiativă.
Membrii CoR sunt reprezentanți aleși din cadrul autorităților locale sau regionale.
Fiecare țară își desemnează membrii. Aceștia sunt numiți de Consiliul UE pentru un
mandat de cinci ani care poate fi reînnoit. Numărul de membri din fiecare țară depinde
de mărimea populației. Membrii provenind dintr-o țară formează delegația
națională care reflectă echilibrul politic, geografic, regional și local al țării respective.
CoR încurajează participarea la toate nivelurile, de la autorități regionale și locale la
simpli cetățeni. Autoritățile regionale și locale, asociațiile, ONG-urile, experții și
cadrele universitare pot participa la sondaje, consultări și evenimente on-line.
CoR dispune de mai multe rețele, care le permit regiunilor și orașelor din Uniunea
Europeană să facă schimb de bune practici, să lucreze împreună și să contribuie la

dezbaterile europene pe teme precum creșterea și ocuparea forței de muncă, dezvoltarea
și subsidiaritatea, combaterea schimbărilor climatice și cooperarea transfrontalieră.
O astfel de retea, la care Consiliul Judetean Dolj este invitat să adere este Rețeaua
europeană a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. CoR va colabora
cu acești consilieri pentru a aduce in prim-plan vocea locală și regională și a disemina
informații relevante de la nivelul Uniunii Europene.
Prin Decizia (UE) 2021/747 a Consiliului din 3 mai 2021 de numire a patru
membri și a nouă supleanți, propuși de România , în Comitetul Regiunilor, Consiliul
Uniunii Europene l-a numit pe domnul Dorin-Cosmin Vasile membru supleant al
Comitetului European al Regiunilor. Durata mandatului său în cadrul acestei organizații
europene este până la data de 25 ianuarie 2025.
Având în vedere solicitarea din partea Comitetului European al Regiunilor și in
virtutea calității de membru supleant, reprezentând județul Dolj, a domnului președinte
Dorin-Cosmin Vasile, se impune desemnarea unui reprezentant permanent şi a unui
supleant pentru Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai Uniunii
Europene.
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat, având drept anexă viitoarea
reprezentare a Consiliului Judeţean Dolj în Rețeaua europeană a consilierilor
regionali și locali ai Uniunii Europene.

DIRECTOR,
Daniela Băluță
Întocmit,
Oana Lambucă

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat
Serviciul Juridic, Administraţie Locală
Nr. 21453/21.09.2021
VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
ADRIANA – CRISTINA VĂRGATU

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Dolj, în calitate de consilieri responsabili cu afacerile UE, în cadrul Reţelei europene a
consilierilor regionali şi locali ai Uniunii Europene
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), art. 136 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea
profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul
profesiei de consilier juridic, Direcția Juridică, Administraţie Locală, Secretariat – Serviciul
Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Judeţean Dolj, în calitate de consilieri responsabili cu afacerile
UE, în cadrul Reţelei europene a consilierilor regionali şi locali ai Uniunii Europene, în raport
cu atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Dolj, în calitate de consilieri responsabili cu afacerile UE, în cadrul Reţelei europene a
consilierilor regionali şi locali ai Uniunii Europene.
2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului,
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente
etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de
hotărâre:
- art. 176 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu este cazul.
4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.
ȘEF SERVICIU JURIDIC
DAIANA STOICA
Întocmit
CONSILIER JURIDIC
Marius PETRESCU

Anexa la hotărârea nr.________

Reprezentanții desemnați ai Consiliului Județean Dolj în Rețeaua europeană a
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene.

Reprezentant:
1. Permanent……………………………………………………….
2. Supleant………………………………………………………….

