
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 membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu 

 

Consiliul Județean Gorj;  

Având în vedere: 

- Referat 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 buget-finanțe; 

- Statutul Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017 privind aderarea Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu; 

- Sentința civilă nr. 3064/2018, pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 3654/318/2018, rămasă 

definitivă, prin care s-a luat act de aderarea  Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația 

Culturală ARMONIA Tg-Jiu, și s-a dispus înscrierea acestei modificări la actul constitutiv al asociației în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu; 

- Adresa Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu nr. 3 din 30.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj, sub nr. 1564 din 30.01.2023; 

- 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 membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu, în sumă de 60.000 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 Culturale ARMONIA Tg-Jiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

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 

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

prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu 

 

 

În exercitarea atribuțiilor generale ale consiliilor județene care reglementează dreptul de 

asociere cu persoane juridice, române sau străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 

vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de interes public județean, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017, s-a aprobat aderarea Județului Gorj, prin 

Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu.  

Prin sentința civilă nr. 3064/2018, pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 

3654/318/2018, rămasă definitivă, s-a luat act de aderarea Județului Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu, și s-a dispus înscrierea acestei modificări la actul 

constitutiv al asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu 

Jiu. 

Scopul Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu îl reprezintă perpetuarea muzicii de fanfară, 

acest mod de exprimare artistică și culturală având o tradiție de peste 120 de ani în municipiul Tg-

Jiu și în județul Gorj. 

Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu este persoană juridică de drept privat, fără scop 

lucrativ, constituită în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare, act normativ cu caracter general în materia constituirii asociațiilor de drept 

privat.  

Potrivit art. 46 din O.G. nr. 26/2000 modificată și completată prin Legea nr. 305/2008 

privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare, veniturile structurilor 

asociative provin și din cotizațiile anuale, plătite de membrii fondatori sau aderenți ai acestora.  

Prin adresa Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu nr. 3 din 30.01.2023, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj, sub nr. 1564 din 30.01.2023, se solicită majorarea cuantumului cotizației 

având în vedere că nivelul acesteia nu a fost majorat din anul 2018. 

Față de această solicitare, propun majorarea cotizației ce revine Asociației Culturale 

ARMONIA Tg-Jiu pentru anul 2023 de la 50.000 lei la 60.000 lei. 

Pentru asigurarea și dezvoltarea scopului Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu în 

interesul colectivității locale și perpetuării actului de cultură pe care îl realizează, în baza 

prevederilor legale mai sus menționate, prin prezentul proiect de hotărâre propun aprobarea 

cuantumului cotizației pentru anul 2023 ce revine Consiliului Județean Gorj, în numele Județului 

Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu. 

 

 

 

    INIŢIATOR PROIECT, 

     PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative, achiziții publice și patrimoniu 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

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

prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu 
 

 

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

Consiliului Județean Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, în calitate de membru asociat al Asociației Culturale 

ARMONIA Tg-Jiu. 

Analizând scopul și obiectul de activitate ale asociației, se desprinde concluzia că activitățile desfășurate 

de această entitate nonprofit corespund unui interes public cultural de natură să justifice implicarea autorităților 

publice în susținerea, promovarea și perpetuarea actului de cultură pe care îl realizează.  

 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl constituie: 

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

modificările și completările ulterioare; 

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

completările ulterioare;  

Având în vedere și: 

- Statutul Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 225 din 18.12.2017 privind aderarea Județului Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj, la Asociația Culturală ARMONIA Tg-Jiu; 

- Sentința civilă nr. 3064/2018, pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 3654/318/2018, rămasă 

definitivă, prin care s-a luat act de aderarea  Județului Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, la Asociația Culturală 

ARMONIA Tg-Jiu și s-a dispus înscrierea acestei modificări la actul constitutiv al asociației în Registrul asociațiilor 

și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu, 

-    Adresa Asociației Culturale ARMONIA Tg-Jiu nr. 3 din 30.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Gorj, 

sub nr. 1564 din 30.01.2023; 

 

Considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru 

care propunem Consiliului Județean Gorj adoptarea acestuia în forma prezentată. 

                                 

Director executiv, 

Marcău Costel 

 

 

 


