
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 „Rânca – Corneșu Mare” 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 26.08.2011 privind asocierea Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, cu Orașul Novaci și Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE, JUDEȚUL GORJ”; 

- Statutul Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj nr. 

1 din 16.01.2023; 

- Proiectul de buget pentru anul 2023, întocmit de expertul contabil al Asociației de  Dezvoltare 

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj, înregistrat la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară 

„Rânca – Corneșu Mare” Gorj sub nr. 1 din 05.01.2023; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare – 

epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, finanţat prin Programul PHARE - 

Coeziune Economică şi Socială, sub-componenta RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.15; 

- Acordul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, Consiliul Local Novaci, Consiliul Local Baia de Fier şi Consiliul Judeţean Gorj 

privind drepturile şi obligațiile părților în legătură cu implementarea proiectului  „Dezvoltarea integrată prin 

optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare –epurare a apelor uzate menajere în 

zona turistică Rânca, Județul Gorj”. 

- 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 şi 

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

Gorj, în calitate de asociat - membru fondator al Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu 

Mare” Gorj, în sumă de 50.000 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 „Rânca – Corneșu Mare” 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 „Rânca – Corneșu Mare” Gorj 

 

 

Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de colectare 

– epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Județul Gorj” a avut ca scop realizarea unei 

infrastructuri integrate turistice în stațiunea Rânca prin optimizarea domeniului schiabil din zonă şi punerea 

la punct a unui sistem ecologic de canalizare şi epurare a apelor uzate în concordantă cu necesitățile 

dezvoltării economice actuale şi de perspectivă ale zonei.  

 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi îmbunătățirea infrastructurii regionale în județul 

Gorj prin crearea unui cadru favorabil atragerii investițiilor locale și străine şi prin crearea unor locuri de 

munca durabile, în condițiile respectării normelor europene de protecția mediului și a standardelor privind 

calitatea vieții. 

 

Infrastructura realizata prin proiect a presupus următoarele: 

- Amenajarea mai multor pârtii de schi de categorie ușoară, dotarea cu o instalație de transport cu cablu 

moderna de mare capacitate ce va deservi toate pârtiile noi prevăzute, precum şi cu o mașină de bătut 

zăpada; 

- Realizarea unui sistem de canalizare şi epurare a apelor menajere uzate cu patru subsisteme distincte 

care să lucreze autonom pentru deservirea celor trei trupuri de dezvoltare ale stațiunii Rânca. 

 

Sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților 

administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes şi folosință publică şi aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, 

domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al 

proprietății publice sau private a acestora, după caz. 

 

Prin hotărârile autorităților publice locale deliberative, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA–CORNEŞU MARE”, JUDEȚUL GORJ, prin organele de conducere și 

administrare, a fost mandatată să exercite, pe seama și în numele asociaților - Județul Gorj, Orașul Novaci și 

Comuna Baia de Fier - dreptul de a delega gestiunea serviciului de administrare al domeniului public și privat 

al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de transport public pe cablu, astfel cum 

este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare, ce constituie obiectul de activitate al acestora, inclusiv dreptul de a concesiona 

sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. 

 

În exercitarea mandatului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, organele de conducere și 

administrare ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA – CORNEŞU 

MARE”, JUDEȚUL GORJ, cu sprijinul aparatelor de specialitate ale primarilor unităților administrativ-

teritoriale asociate, respectiv al Consiliului Județean Gorj, au îndeplinit următoarele activități:  

- elaborarea și aprobarea studiilor de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime 

de delegare a gestiunii sistemelor de utilități publice aferente serviciului de administrare al 

domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de 

transport public pe cablu astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local, cu modificările și completările ulterioare, rezultate prin implementarea 

proiectului „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil și a sistemului ecologic de 

colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Județul Gorj”, finanțat prin 



Programul PHARE - Coeziune Economică și Socială, sub-componenta  RO 2006/018-

147.04.01.01.01.03.15.; 

- elaborarea şi aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini aferente serviciului de administrare 

al domeniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului 

de transport public pe cablu astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de 

administrare al domeniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv 

componenta serviciului de transport public pe cablu astfel cum este reglementat prin Legea nr. 

92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- organizarea şi desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului 

de administrare al domeniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv 

componenta serviciului de transport public pe cablu astfel cum este reglementat prin Legea nr. 

92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- aprobarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de administrare al domeniului public şi 

privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv componenta serviciului de transport public pe 

cablu astfel cum este reglementat prin Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

În baza mandatului încredințat, în anul 2020, ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„RÂNCA–CORNEŞU MARE”, JUDEȚUL GORJ a încheiat Contractul de concesiune a sistemului schiabil 

aferent serviciilor de transport prin cablu furnizat în zona Rânca, redevența stabilită prin acest contract 

constituindu-se ca venit la bugetul local al celor două unități administrativ-teritoriale care au în proprietate 

publică acest sistem. 

 

În Proiectul de buget pentru anul 2023 întocmit de expertul contabil al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj, înregistrat la Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară 

„Rânca – Corneșu Mare” Gorj sub nr. 1 din 05.01.2023, au fost prevăzute cheltuielile necesare pentru 

funcționarea Asociației în anul 2023, la un nivel minim. Pentru acoperirea acestor cheltuieli, veniturile 

necesare formării bugetului Asociației sunt constituite din cotizațiile membrilor asociați, fiind singura sursă 

viabilă de finanțare.  

 

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

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  „RÂNCA - CORNEŞU MARE”, JUDEȚUL 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. 

 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu 

Mare” Gorj nr. 1 din 16.01.2023 și luând în considerare dezideratele ce decurg din scopul și obiectivele 

Asociației, 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 „Rânca – Corneșu Mare” 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 „Rânca – Corneșu Mare” Gorj. 

 

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

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj sunt constituite inclusiv din cotizațiile ce revin tuturor 

asociaților, membri fondatori și aderenți, iar, potrivit prevederilor art. 11 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 „Rânca – Corneșu Mare” Gorj; 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” 

Gorj nr. 1 din 16.01.2023; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 68 din 26.08.2011 privind asocierea Județului Gorj, prin 

Consiliul Județean Gorj, cu Orașul Novaci și Comuna Baia de Fier, în vederea constituirii 

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „RÂNCA - CORNEŞU MARE, 

JUDEȚUL GORJ”; 

- Proiectul de buget pentru anul 2023 întocmit de expertul contabil al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj, înregistrat la Asociația de  Dezvoltare 

Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare” Gorj sub nr. 1 din 05.01.2023; 

- Proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de 

colectare – epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”, finanţat prin 

Programul PHARE - Coeziune Economică şi Socială, sub-componenta RO 2006/018-

147.04.01.01.01.03.15; 



- Acordul încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, Consiliul Local Novaci, Consiliul Local Baia de Fier şi 

Consiliul Judeţean Gorj privind drepturile şi obligațiile părților în legătură cu implementarea 

proiectului  „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic de 

colectare –epurare a apelor uzate menajere în zona turistică Rânca, Județul Gorj”. 

 

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 „Rânca – Corneșu Mare” Gorj, acesta fiind întocmit cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

                      

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


