
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea plății cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de 

membru al Adunării Regiunilor Europene 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară, 

având în vedere raportul de aprobare nr. 17125/10.06.2020 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanţare Internaţională, privind aprobarea 

plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de 

membru al Adunării Regiunilor Europene, calitate obţinută prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Dolj nr. 35 din 3 iulie 1997, factura Secretariatului General al ARE înregistrată 

sub numărul 26782 din 17.12.2019 și prevederile art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor 

Europene, raportul Serviciului Juridic nr. ... , avizul comisiilor de specialitate; 

în baza art. 35 alin(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin(1) lit. e) și art. 182 din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă plata cotizației ce revine Consiliului județean Dolj în calitate 

de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020, în cuantum de 4728,00 

euro. 

Art.2 – Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Nr.______                               Adoptată la data de___________________      

 

  

      PREŞEDINTE,                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          Secretar General al Județului 

  ION PRIOTEASA                                           

                                                                                              ANDA NICOLAE 



DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                 

DEZVOLTARE REGIONALE,        PRESEDINTE, 

PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ   

Nr.  17125/ 10.06.2020                                                                        ION PRIOTEASA 

 

                                                                                                    AVIZAT, 

                                                                                               DIRECTIA ECONOMICA 

                                                                                                Gabriel Aftinescu 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației actualizate ce revine 

Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene 

 

Conform hotărârii Consiliului județean Dolj nr. 35 din 3 iulie 1997, județul Dolj, 

asimilat unei regiuni, a devenit membru cu drepturi depline al Adunării Regiunilor 

Europene (ARE), organism pan-european care promovează regiunile si conceptul 

regionalismului în Europa și în lume.  Adunarea Regiunilor Europene a fost înființată în 

anul 1985 prin voința comuna a  47 de decidenți politici reprezentând tot atâtea regiuni 

din Europa, ca o organizație politică ce se declară purtătorul de cuvânt al intereselor 

acestora, atât la nivel european cat și internațional. Menirea Adunării Regiunilor 

Europene este aceea de a reuni reprezentanții regiunilor din întreaga Europă dar nu 

numai, pentru a-i învăța și a le permite să acționeze împreună în direcția construcției 

Europei Unite și Integrate. Prin acțiunile reușite pe care le-a promovat, Adunarea 

Regiunilor Europene a ajuns să numere astăzi peste 300 membri cu drepturi depline 

care, împreună, acționează pentru promovarea parteneriatului european și pentru 

transpunerea deciziilor politice comune în practica europeană a cooperării teritoriale, a 

coeziunii economice, sociale și culturale, bazate pe încredere si respect reciproc. 

De-a lungul timpului, Consiliul Județean Dolj și-a asumat statutul de membru, a 

activat și a atras beneficii însemnate, achitându-și an de an obligațiile față de această 

organizație prin plata cotizației de membru și susținând inițiativele la întâlnirile 

Comisiilor și grupurilor de lucru la care a fost invitat fără taxe de participare, păstrând 

poziția activă în organismele de conducere ale organizației. Astfel, regiunea Dolj a fost 

membru ales în Biroul ARE în mai multe rânduri, a deținut președinția unor grupuri de 

lucru, reprezentanții săi aducându-și aportul la realizarea cu succes a strategiei 

organizației prin acțiuni și inițiative comune ale membrilor. Multe dintre acestea se 

regăsesc în deciziile și hotărârile structurilor instituționale ale UE, între acestea, 



posibilitatea ca și consiliile județene din Romania să intre în cooperarea interregională, 

deși regiunile nu sunt entități administrativ-teritoriale, să participe și să acceseze fonduri 

specifice destinate coeziunii economice și sociale europene, să inițieze teme de 

dezbatere europene. 

Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

plății cotizației actualizate ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al 

Adunării Regiunilor Europene este oportun, este întocmit cu respectarea prevederilor 

legale,  iar instituția trebuie să achite și pentru anul 2020 cotizația de membru, în suma 

de 4728,00 euro, conform facturii transmise de Secretariatul General al ARE și 

înregistrate la Consiliul Județean Dolj sub numărul 26782 din 17.12.2019. 

 

 

                                                   DIRECTOR, 

                                            DANIELA BĂLUŢĂ                                       Întocmit,                                                                           

                                                                                                                Marieta Georgescu                                                                                

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

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

Nr. 17561/15.06.2020 

   VIZAT 

                    Director executiv 

 

                       Ovidiu Roșca            

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

  asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce revine Consiliului 

Județean Dolj în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene 

 

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 aprobarea plății cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de 

membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020, propus de Președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: plata cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în 

calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2020. 

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. 3 din Statutul Adunării Regiunilor 

Europene, art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 

extraordinară 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               Consilier Juridic 

         

   Daiana Stoica                         Cristian Buzata 

 


