CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Consiliului Județean Dolj în
calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România
Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 611/ 11.01.2021 al Direcției Afaceri
Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanțare Internațională, privind aprobarea
cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale
a Consiliilor Județene din România, potrivit prevederilor Statului Uniunii Naționale a
Consiliilor Județene din România si hotărârilor acestei organizații nr. 4/13 februarie
2009 și 4/4iunie 2010, raportul Serviciului Juridic nr. 1180/18.01.2020, avizul
comisiilor de specialitate;
în baza Legii nr. 273/2006 art. 35 alin. (6) privind finanțele publice locale, cu
modificări si completări ulterioare,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e) și art. 182 din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă plata cotizației anuale ce revine Consiliului Județean Dolj în
calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România în
cuantumul reprezentând contravaloarea a 0,165 lei/locuitor al județului.
Art. 2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PROIECTE CU FINANŢARE
INTERNAŢIONALĂ
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea plătii cotizației ce revine Consiliului
Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din
România
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) este o organizație
neguvernamentală, organizată ca structură asociativă a autorităților administrației publice
locale, care reunește, pe baza liberului consimțământ, Consiliile Județene din România.
Consiliul Județean Dolj este membru al Uniunii Consiliilor Județene din Romania
(UNCJR) încă de la înființarea acestei organizații în anul 2000, aderarea fiind realizată în
conformitate cu reglementările legale.
Scopul principal al acestei structuri asociative prevăzut în statutul propriu este
,,înfăptuirea principiilor autonomiei și descentralizării serviciilor publice în organizarea şi
funcționarea autorităților administrației publice locale, promovarea cooperării regionale şi
interregionale, colaborării cu celelalte entități ale organelor administrației publice locale
existente în România”.
UNCJR urmărește prin activitățile organizate: promovarea și aplicarea principiilor de
dezvoltare regională, realizarea unor programe și acțiuni de descentralizare, sprijinirea
dezvoltării durabile locale și regionale – politic (intern și internațional), economic, social,
cultural, de mediu etc., coordonarea interregională și reprezentarea intereselor la nivel
național şi internațional pe baza principiului subsidiarității, sprijinirea participării civice la
procesul decizional prin deschidere, transparență, informare și participare directă la
inițiativele legislative locale, susținerea teritorială a proceselor macroeconomice şi a
priorităților naționale, realizarea unor programe de cooperare (pe plan intern – între județe
şi regiuni, iar pe plan extern – cooperare regională şi parteneriat în Europa Centrală şi Est)
în perspectiva atragerii de fonduri europene nerambursabile.
UNCJR reprezintă interesele Consiliilor Județene atât individual, cât și ca asociații
sau uniuni – pe regiuni sau în funcție de interesele comune – atât în relația cu puterea
executivă, cât și în relația cu cea legislativă.
OUG 57/2019 definește, potrivit art. 173 atribuțiile consiliului județean cu privire la
cooperarea interinstituțională si la dreptul de a hotărî aderarea la asociații naționale si

internaționale ale autorităților administrației publice locale în vederea promovării unor
interese comune.
Potrivit art. 86 din OUG 57/2019, Uniunea Consiliilor Județene din Romania face
parte din structurile asociative ale autorităților administrației publice locale si este
consultata în procesul de emitere a actelor normative. Punctele de vedere solicitate se
transmit prin grija președintelui în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea
administrației publice centrale inițiatoare a proiectului de act normativ, respectiv în 7 zile
lucrătoare, în cazul proiectelor de acte normative care au caracter urgent.
Patrimoniul UNCJR este format, printre altele, din ,,bunuri materiale și mijloace
bănești provenite din cotizațiile membrilor”.
Astfel, în conformitate cu Statutul asociației si hotărârile UNCJR nr 4/13 februarie
2009 si 4/4iunie 2010, cotizația anuală a membrilor se calculează la numărul de locuitori
ai județului, suma datorată fiind echivalentul a 0,165 lei /locuitor al județului.
Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre
privind aprobarea plătii cotizației ce revine Consiliului Județean Dolj în calitate de
membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.
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RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine
Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene
din România
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 anuale ce revine Consiliului Județean Dolj în
calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, propus de
Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea plății cotizației anuale ce revine Consiliului
Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.
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.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 173 alin. (1) lit. e) și art. 182 din OUG 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 a fost identificat.
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 serviciu, 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.
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