
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

PROIECT, 

AVIZAT: 

     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 

utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice 

și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

de canalizare „ADIA” Gorj; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul 

de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj nr. 1 din 18.01.2023; 

- Prevederile art. 46, alin. (1), lit. a) din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 173, alin. (1), lit. e) corelat cu art. 173, alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare.   

 

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj, în sumă de 100.000 lei. 

 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul propriu al Județului Gorj pentru anul 2023 a sumei cu destinația prevăzută 

la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj, împreună cu organele de conducere și 

administrare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

  

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr................. 

Adoptată în ședința din ...............2023 

Cu un număr de ……… voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului 

Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” 

Gorj. 

 

În conformitate cu dispozițiile statutare prevăzute la art. 7, sursele de venit ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj sunt 

constituite inclusiv din cotizațiile ce revin tuturor asociaților, membri fondatori și aderenți, iar, potrivit 

prevederilor art. 11, lit. b) din Statut, membrii asociați au obligația de a plăti cotizația anuală în limita 

aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale asociate și stabilită 

prin hotărâre a adunării generale a Asociației. 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre este asigurat de prevederile: 

 

- art. 173, alin. (1), lit. e) corelat cu art. 173, alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;, potrivit cărora: ”consiliul județean îndeplinește 

următoarele categorii principale de atribuții: ”(…) atribuții privind cooperarea interinstituțională (…)”, 

respectiv „în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul județean:  hotărăște, în 

condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri 

din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau 

proiecte de interes public județean”; 

- art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora: ”obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de 

aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la 

organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, 

se suportă din bugetele locale ale acestora”; 

- art. 46, alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora: „veniturile asociațiilor (…) provin din:  cotizațiile membrilor”. 

 

Având în vedere și: 

 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj nr. 1 din 18.01.2023; 

 

s-a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” 

Gorj, acesta fiind întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 



JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Județului 

Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj 

 

 

 

În conformitate cu dispozițiile statutare prevăzute la art. 7, sursele de venit ale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare 

„ADIA” Gorj sunt constituite inclusiv din cotizațiile ce revin tuturor asociaților, membri fondatori 

și aderenți, iar, potrivit prevederilor art. 11, lit. b) din Statut, membrii asociați au obligația de a plăti 

cotizația anuală în limita aprobată prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale asociate și stabilită prin hotărâre a adunării generale a Asociației. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și 

de canalizare „ADIA” Gorj exercită calitatea de autoritate delegantă a serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare în relația cu operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, 

monitorizând executarea contractului de delegare a acestor servicii, în modalitatea gestiunii delegate, 

la nivelul celor 41 de unități administrativ-teritoriale asociate. 

 

În condițiile în care procesul de aderare la Asociație este într-o continuă evoluție, cu efecte asupra 

volumului de activitate al structurilor statutare ale asociației, învestite să monitorizeze derularea 

proiectelor de investiție în infrastructura tehnico-edilitară aferente serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, implementate de către operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, 

asigurarea unor surse de venituri prin plata cotizațiilor ce revin unităților administrativ-teritoriale 

asociate, în funcție de numărul de utilizatori deservit, creează premisele exercitării unui control 

eficient al modului de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorul regional. 

 

În această situație, propun aprobarea la plată a sumei de 100.000 lei, pentru anul 2023, stabilită prin 

Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare „ADIA” Gorj nr. 1 din 18.01.2023, cu precizarea că la nivelul altor asociații 

județene de dezvoltare intercomunitare constituite în domeniul serviciilor publice de salubrizare 

contribuția aferentă cotizației acordate la plată de către consiliile județene este semnificativ mai 

mare. 

 

Luând în considerare dezideratele ce decurg din scopul și obiectivele Asociației, respectiv exigențele 

comunitare în domeniul realizării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, consider că 

proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care 

propun aprobarea lui în forma prezentată. 
 

 

 

INIȚIATOR PROIECT,  

PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai POPESCU 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


