
HOTĂRÂRE 

 privind numirea  reprezentantului   Județului Dolj  în Adunarea Generală  a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia    

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare Instituţii 

Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii Subordonate, înregistrat sub 

nr. 30202/02.12.2020, raportul Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 

30396/03.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

 în baza prevederilor art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 14 alin. (1) 

din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia și a prevederilor Cap.VII 

din Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f)  și alin. (2) lit. d), art. 175, art. 182 și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 – Se desemnează dl. Dorin Cosmin Vasile, în calitate de președinte al 

Consiliului Județean Dolj, să reprezinte interesele  Județului Dolj în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

 Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj şi persoana 

desemnată. 

 Art. 3  –  Prezenta hotărâre se va comunica dlui Dorin Cosmin Vasile și 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2020 

 

PREŞEDINTE,              Contrasemnează 

         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dorin Cosmin VASILE           Anda NICOLAE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 



DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE  

INSTITUȚII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare şi Monitorizare 

Instituţii Subordonate 

Nr. 30202/02.12.2020 

           

                PREŞEDINTE, 

 

                      Dorin Cosmin VASILE 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind numirea  reprezentantului  Consiliului 

Județean Dolj  în Adunarea Generală  a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia 

    

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 136/2007 a fost împuternicit dl Ion 

PRIOTEASA spre a semna în numele și pe seama Consiliului Județean Dolj, Actul 

Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 

Prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia nr. 550 din 

19.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 29341/19.11.2020, se solicită 

emiterea unei hotărâri  prin care să se modifice art. 4 al Hotărârii Consiliului Județean 

nr. 136/2007, ca urmare a validării alegerilor locale  și a numirii noului Președinte al 

Cosiliului Județean Dolj în noiembrie 2020. 

În conformitate cu  prevederilor art. 175 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: 

”Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii 

comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. Preşedintele 

consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările 

generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al 

judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul 

aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes 

judeţean.” 

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea reprezentantului județului Dolj în Adunarea Generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

          Larisa RĂDUCAN       

Întocmit,  

  Consilier B.C.M.I.S. 

 Loreta Pavel  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 30396/ 03.12.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

 

Proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului  județului Dolj în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 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 numirea reprezentantului  județului Dolj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia , propus de 

președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat : numirea reprezentantului județului Dolj în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 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:  

-art.175 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

-art.14 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia; 

-prevederile Cap.VII din Actul Constitutiv al Asociației Dezvoltare 

Intercomunitară Oltenia; 

 -art.173 alin.(1) lit.f), art.182 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: nu a fost identificat. 

 

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

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 

aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile 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, 

Șef Serviciu Juridic, 

STOICA DAIANA 

 

Întocmit, 

Consilier Juridic 

Bărăgan Larisa-Simona 

 

 

 

 

 

 


