
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

privind desemnarea reprezentantului Județului Dolj  

în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere referatul de aprobare nr. 28291/09.11.2020 al Direcţiei 

Afaceri Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, 

privind desemnarea reprezentantului Județului Dolj în cadrul Consiliului de 

Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 

raportul Serviciului Juridic nr. 29675/24.11.2020, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 

și fundații, cu art. VIII din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia și cu art. 15, art. 22 din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 

în temeiul art. 173 alin. 1 lit. f, art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART. 1 Se desemnează domnul Dorin-Cosmin Vasile, Președinte al 

Consiliului Județean Dolj, ca reprezentant al Județului Dolj în cadrul Consiliului de 

Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 
 

ART. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 177 

din 27.09.2007 își mențin aplicabilitatea. 
 

ART. 3 Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

            Nr…….                                                      Adoptată  la data de…………….. 

 

           

     PREŞEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

    

               

 DORIN-COSMIN VASILE           ANDA NICOLAE 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                         SE APROBĂ 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                     PREŞEDINTE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ,  

PROIECTE CU FINANŢARE  

INTERNAŢIONALĂ                                                   DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 28291/09.11.2020                                                                   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea reprezentantului Județului Dolj  

în cadrul Consiliului de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Sud-Vest Oltenia 

 

 

Judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, prin Consiliile Judeţene, s-au 

asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

prin semnarea actului constitutiv autentificat la notar în data de 20.03.2008 sub 

numărul 1629, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 

246/2005. 

Asociaţia a fost constituita cu scopul de a promova şi realiza proiecte de 

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

mediu, turism, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, cercetare-inovare, 

administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila, cooperare teritorială, 

competitivitate economică. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nu desfășoară 

activități economice, iar obiectivul principal este îmbunătăţirea sistemului regional 

integrat pentru situaţii de urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor 

pentru situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie 

în situaţii de urgenţă. 

 Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, având ca 

asociaţi Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean 

Mehedinţi, Consiliul Judeţean Olt şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a implementat 

următoarele proiecte: 

• „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru 

intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”; 

• Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 

în situaţii de urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”; 

• “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea 

Sud-Vest Oltenia”. 

Prin cele trei proiecte implementate, Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara Sud-Vest Oltenia  a achizitionat 64 de echipamente pentru 



intervenții în situații de urgență, echipamente care au fost predate, pentru a fi 

utilizate, Inspectoratelor Județene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, Gorj, 

Mehedinti, Olt şi Valcea, prin încheierea unor contracte de comodat. 

Cele trei proiecte s-au finalizat și se află, în prezent, în perioada de 

monitorizare post-implementare. 

Conform Statutului și Actului Constitutiv, Consiliul de administrație este 

organul de conducere al Asociației, format din reprezentanții desemnați de 

autoritățile deliberative ale județelor asociate. 

Fiecare consiliu județean va desemna un reprezentant ca membru în 

Consiliul de administrație al Asociației. Mandatul reprezentanților este valabil de 

la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii lor, prin hotărârea 

consiliului județean competent. 

Președintele Asociației este ales de către Consiliul de administrație dintre 

membrii săi. 

Mandatul Președintelui Consiliului de administrație este valabil de la data 

alegerii acestuia până la data revocării/înlocuirii lui, prin hotărârea Consiliului de 

administrație. 

Președintele Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului 

de administrație. 

Având în vedere faptul că în data de 27.09.2020 au fost organizate alegeri 

locale, este necesară numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în 

Consiliul de Administație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia și emiterea unei hotărâri în acest sens.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                      

  BĂLUȚĂ DANIELA                                               

 

                                                                                     

                                                                                      ÎNTOCMIT, 

                                                                                   GROSU NADIA 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 29675/24.11.2020 

      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Dolj în 

cadrul Consiliul de Administratie al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

Sud-Vest Oltenia 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – 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 reprezentantului Județului Dolj în cadrul 

Consiliul de Administratie al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: desemnarea reprezentantului Județului Dolj în 

cadrul Consiliul de Administratie al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia. 

 

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:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

- art. VIII din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia; 

- art. 15 și art. 22 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm 

favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de 

hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile 

prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea 

proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

 

        Avizat                                                                                                            Întocmit 

Șef serviciu juridic          Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica          Cristian Buzata 

 

 


