
 

ROMÂNIA   

JUDEŢUL GORJ         

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PROIECT, 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

CRISTINA-ELENA  RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

           

 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea cuantumului şi plății cotizației Consiliului Judeţean Gorj, în numele Unității  Administrativ 

Teritoriale - Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), pentru perioada 2020-2021 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, 

Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe 

naționale şi Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice, din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj; 

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

 Raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe;  

 Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administrație publică; 

 Prevederile art. 3 din Statutul Ansamblului Regiunilor Europene; 

 Prevederile Hotărârii nr. 35 din 21 octombrie 2004, privind aderarea Consiliului Județean Gorj la 

Ansamblul Regiunilor Europene; 

 Factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2021081 din 02.12.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 1328 din 27.01.2021; 

 Factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2020084 din 01.10.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 1329 din 27.01.2021;  

 Prevederile art. 89, alin. (7) şi art. 173, alin. (7), lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1  Se aprobă cuantumul și plata, din bugetul propriu al judeţului Gorj, a sumei de 8.495 Euro, pentru 

perioada 2020-2021, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), reprezentând cotizația datorată de 

Consiliul Judeţean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, în calitate de membru. 

 

Art. 2  Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 
Nr._________ 

Adoptată în ședința din  ______2021 

cu un număr de    voturi din  

totalul numărului de consilieri. 

 

http://www.cjgorj.ro/webnou/comisia5.asp


ROMÂNIA 

JUDEŢUL  GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Județean 

Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor 

Europene (ARE), pentru perioada 2020 - 2021 

 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) a fost creat în anul 1985, fiind cea mai mare organizaţie a 

regiunilor europene. ARE este un susţinător al intereselor regiunilor, atât la nivel european, cât şi 

internaţional. În momentul de faţă, Ansamblul Regiunilor Europene are 270 de regiuni membre din 33 

de ţări europene şi 16 organizaţii interregionale. 

 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) și cu Congresul 

Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale autorităților locale 

și regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații care fac parte din cele 

două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele celor două organisme 

sunt definite de către tratatele europene și acordurile internaţionale. ARE deţine statutul de observator 

în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt membrii ai Biroului ARE. 

 

Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene, vizează: 

 promovarea democrației regionale şi principiilor subsidiarității și complementarității în Europa; 

 sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; 

 încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; 

 sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; 

 dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; 

 protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune aprobarea cuantumului și plata din bugetul propriu al 

Judeţului Gorj, a sumei de 4.304 Euro pentru anul 2021, calculată cu formula: {Cotizația de bază + 

Populație x (PIB relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE). 

Cuantumul cotizației datorată de Consiliul Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – 

Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE, pentru anul 2021 a fost comunicat prin 

factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2021081 din 02.12.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 1328 din 27.01.2021. 

 

De asemenea, se propune și aprobarea cuantumului și plata din bugetul propriu al Județului Gorj a 

sumei de 4.191 EURO pentru anul 2020, calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație x (PIB 

relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE). Precizez că, pentru anul 

2020, Ansamblul Regiunilor Europene a emis în data 01.10.2020, factura nr. 2020084, ce a fost 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1329 din 27.01.2021. Prin urmare, Județului Gorj îi 

revine o cotizație de 4.191 Euro, aferentă anului 2020, respectiv de 4.304 Euro, aferentă anului 2021, 

conform calculului comunicat de ARE prin facturile mai sus menționate. 

 

Având în vedere cele expuse, consider că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor 

legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

P R E Ş E D I N T E, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția managementul proiectelor și relații externe 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației Consiliului Judeţean Gorj, 

în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, la Ansamblul Regiunilor Europene 

(ARE), pentru perioada 2020 - 2021 

 

 

Consiliul Județean Gorj este membru în cadrul organizației Ansamblul Regiunilor Europene (ARE),  

cadrul legal de reglementare fiind asigurat de prevederile art. 89, alin (7) și art. 173, alin. (7), lit. c) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora: „pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, unităţile administrativ-teritoriale au 

dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii”, respectiv ”consiliul 

judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 

din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”, corelate cu prevederile art. 

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

ulterioare, potrivit căruia „obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de 

aderare a unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la 

organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile 

legii, se suportă din bugetele locale ale acestora”. 

 

Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o rețea independentă a regiunilor europene și cea mai 

mare organizație de cooperare interregională din întreaga Europă, reprezentând mai mult de 270 de 

regiuni din 33 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. ARE cooperează cu Comitetul Regiunilor (CoR) 

și cu Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa (CLRAE), organisme consultative ale 

autorităților locale și regionale, pe lângă Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Europei. Delegații 

care fac parte din cele două structuri sunt nominalizați de către guvernele naționale, iar competențele 

celor două organisme sunt definite de către tratatele europene și acordurile internaţionale. ARE deţine 

statutul de observator în cadrul CLRAE. Reprezentanții Comitetului Regiunilor şi CLRAE sunt 

membrii ai Biroului ARE. 

 

Obiectivele strategice ale Ansamblului Regiunilor Europene, vizează: 

 promovarea democraţiei regionale şi a principiilor subsidiarității și complementarității în 

Europa; 

 sporirea influenţei politicilor regionale la nivelul instituţiilor europene; 

 încurajarea dialogului și a schimbului de experiență între regiunile Europei; 

 sprijinirea proiectelor de cooperare interregionale și transfrontaliere; 

 dezvoltarea excelenței în guvernările regionale, prin transfer de know-how și bună practică; 

 protejarea şi promovarea diversităţii regionale în toate expresiile ei. 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat, se propune aprobarea cuantumului și plata din bugetul propriu al 

Județului Gorj, a sumei de 4304 Euro pentru anul 2021, calculată cu formula: {Cotizația de bază + 

Populație x (PIB relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE). 

Cuantumul cotizației datorată de Consiliul Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – 

Județul Gorj, în calitate de membru cu drepturi depline al ARE, pentru anul 2021, a fost comunicat prin 

factura Ansamblului Regiunilor Europene nr. 2021081 din 02.12.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Gorj sub nr. 1328 din 27.01.2021. 

 

 

 

 



 

De asemenea, se propune și aprobarea cuantumului și plata din bugetul propriu al Județului Gorj a 

sumei de 4.191 EURO, pentru anul 2020, calculată cu formula: {Cotizația de bază + Populație x (PIB 

relativ)2/200} x rata inflației, către Ansamblul Regiunilor Europene (ARE). Facem precizarea că, 

pentru anul 2020, Ansamblului Regiunilor Europene a emis în data de 01.10.2020, factura nr. 2020084, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 1329 din 27.01.2021. Prin urmare, Județului Gorj îi 

revine, pentru anul 2020, o cotizație de 4.191 Euro, iar pentru anul 2021, o cotizație de 4.304 Euro, 

conform calculului comunicat de ARE prin adresele mai sus menționate. 

 

Plata cotizației Consiliului Județean Gorj, în numele Unității Administrativ Teritoriale – Județul Gorj, 

pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021, în calitate de membru al Ansamblului Regiunilor 

Europene se va face în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a României, la data efectuării 

acesteia.  

 

Suma totală de 8.495 Euro (4.191 Euro, cotizația aferentă anului 2020 și 4.304 Euro, cotizația aferentă 

anului 2021) va fi prevăzută în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021 și va fi detaliată în cadrul 

capitolului bugetar 51.02 „Autorități publice”, titlul 55 „Alte transferuri”. 

 

Având în vedere cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem Consiliului Județean Gorj, 

adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Giurgiulescu Ileana–Claudia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


