
ROMÂNIA                        Proiect 

JUDEȚUL GORJ                                            AVIZAT ,  

CONSILIUL JUDEȚEAN        SECRETAR  GENERAL AL JUDEȚULUI,           

                                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu UAT - Județul Hunedoara, 

prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în 

vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” 

 

Consiliul Județean Gorj;  

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative 

și achiziții publice și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, 

proiecte și programe naționale 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; 

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

- Memorandumul de intenței – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj „Conurbația Jiului” nr. 

15036/13433/1793/02.09.2021, semnat de reprezentanții legali ai UAT - Județul Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj,  UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, UAT – Județul Dolj, 

prin Consiliul Județean Dolj;   

- Dovada disponibilității denumirii nr. 193742 din 08.11.2021, emisă de Ministerul Justiției; 

- Prevederile art. 89, alin. (1); art. 90; art. 91; art. 173, alin. (1), lit. e ) și alin. (7), lit. c); art. 175 din  

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

completările ulterioare. 

 

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

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă asocierea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj, cu UAT - Județul 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în 

vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”. 

Art.2. Se aprobă Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” în forma 

prevăzută în Anexa, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  (1) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” va avea sediul în România, 

municipiul Târgu Jiu, strada Victoriei, nr. 4, camera 128, județul Gorj și un patrimoniu inițial de 75.000 

lei. 

             (2) Se aprobă participarea Județului Gorj la patrimoniul inițial al Asociației cu o contribuție în 

numerar, în valoare de 25.000 lei. 



 

Art. 4. (1) Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu, este reprezentantul 

de drept al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Gorj în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”. 

             (2) Preşedintele Consiliului Județean Gorj poate delega, prin dispoziție, calitatea sa de 

reprezentant de drept în Adunarea Generală unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului 

general al judeţului, precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din 

cadrul unei instituţii publice de interes judeţean. 

 

Art. 5. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu, să 

semneze, în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale Județul Gorj, Statutul  Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre.  

 

Art. 6.  Se împuternicește domnul Cărbunescu Gheorghe, cetățean român, salariat în cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Gorj, posesor al CI, seria GZ nr. 783579, eliberată de SPCLEP 

Tg-Jiu la data de 18.12.2020, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” la Registrul asociațiilor și fundațiilor de 

pe lângă grefa Judecătoriei Tg-Jiu.  

 

Art. 7.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de persoanele nominalizate și de serviciile 

de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

Art. 8. Hotărârea se va comunica persoanei nominalizate la art. 6, UAT - Județul Hunedoara, prin 

Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, compartimentelor 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului – 

Județul Gorj.  

     

            PREȘEDINTE, 

      Cosmin-Mihai Popescu                                                                                      

                                                                                                                          

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                                               

                                                                             Rădulea-Zamfirescu Cristina-Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. __________ 

Adoptată în ședința din _____________2021 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de _______consilieri 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre  privind asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,   

cu UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,  

și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,   

în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” 

 

 

Prin Memorandumul de intenție – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj „Conurbația Jiului” nr. 

15036/13433/1793/02.09.2021, reprezentanții legali ai Unităților Administrativ-Teritoriale Județul 

Hunedoara, Județul Gorj și Județul Dolj și-au exprimat intenția de a colabora în vederea creării unei axe 

de dezvoltare teritoriale integrate a celor trei județe ce are drept scop concentrarea de populație și 

investiții, urmărindu-se constituirea unei zone urbane și periurbane, inclusiv rurale, ce va dezvolta 

integrat programe și proiecte, devenind astfel o CONURBAȚIE, concept ce reprezintă o structură 

teritorială de cooperare intercomunitară, asemeni zonelor metropolitane și aglomerărilor urbane. 

 

Scopul Memorandumului de intenție constă în intenția inițierii unei forme de asociere a părților ce se 

circumscrie dreptului legal al autorităților administrației publice locale de a colabora, coopera și asocia, 

în limitele competenței autorităților lor deliberative și executive, în vederea promovării, în regim 

integrat, a unor programe și proiecte de dezvoltare economică uniformă și accentuată. 

 

Obiectivul parteneriatului dintre unitățile administrativ-teritoriale este crearea unei zone de dezvoltare 

urbană și periurbană apte să răspundă pozitiv fluxurilor naturale de migrație, o atenție deosebită urmând 

să fie acordată sporirii atractivității orașelor și comunelor din zona periurbană, luând în considerare atât 

populația care locuiește deja în aceste zone, cât și potențialii locuitori interesați să se stabilească în aceste 

zone. 

 

Pentru a face față acestor noi provocări în contextul descentralizării administrației publice, de comun 

acord se agreează că prin constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, se 

realizează un instrument instituțional viabil pentru furnizarea în regim integrat a unor servicii publice 

aflate în responsabilitatea administrației publice locale, în interesul tuturor cetățenilor din spațiul 

unităților administrativ-teritoriale care se asociază, pe baza unor programe și proiecte comune. 

 

În acest sens, prin proiectul de hotărâre inițiat se propune participarea Județului Gorj, alături de Unitățile 

Administrativ-Teritoariale Județul Hunedoara și Județul Dolj, la constituirea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, ce urmează 

să fie înființată şi organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociații şi fundații, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Scopul acestei structuri asociative este cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale membre pentru 

realizarea de programe integrate pentru dezvoltarea economiei locale și regionale, protejarea mediului 

înconjurător, modernizarea și eficientizarea administrațiilor publice, integrarea europeană, promovarea 

și conservarea valorilor culturale tradiționale, diversificarea etno-culturală, asigurarea serviciilor sociale 

și promovarea serviciilor publice, informarea publică,  promovarea drepturilor omului, promovarea 

principiilor dezvoltării durabile și a egalității de șanse, îmbunătățirea accesului la educație și învățământ, 

dezvoltarea și consolidarea economiei sociale, precum și desfăşurarea de activităţi caritabile, umanitare 

şi social-filantropice. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” va fi constituită din următorii membri care 

și-au manifestat voința de asociere: UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu UAT - Județul 

Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj. 

 



Potrivit proiectului Statutului, în forma propusă spre adoptare, membrii asociației îşi propun să 

colaboreze pentru atingerea următoarelor obiective: 

- dezvoltatea economică locală şi regională; 

- protecţia mediului înconjurător; 

- promovarea tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 

economiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor; 

- modernizarea şi eficientizarea administraţiilor publice; 

- promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor 

locale; 

- cultul eroilor; 

- integrare europeană; 

- dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale; 

- promovarea şi conservarea valorilor culturale tradiţionale și diversitate etno-culturală; 

- promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente; 

- protecţie socială, asigurare servicii sociale și promovare servicii publice; 

- educaţie şi informare publică; 

- promovarea drepturilor omului; 

- promovarea egalității de șanse; 

- îmbunătăţirii accesului la educaţie şi învăţământ; 

- dezvoltarea și consolidarea economiei sociale. 

 

Față de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind asocierea  UAT - Județul Gorj, 

prin Consiliul Județean Gorj,  cu UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, și UAT 

– Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, în forma prezentată.  

 

INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ  

DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE  

ȘI ACHIZIȚII PUBLICE  

DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE  

DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  

cu UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara,  

și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,   

în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” 

 

 

Proiectul de hotărâre suspus analizei propune participarea UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean 

Gorj, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, persoană juridică de 

drept privat și de utilitate publică, care va fi înfiinţată şi organizată în conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.  57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 246/2005.  

 

Constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” are drept scop cooperarea 

între unitățile administrativ-teritoriale membre pentru realizarea de programe integrate pentru 

dezvoltarea economiei locale și regionale, protejarea mediului înconjurător, modernizarea și 

eficientizarea administrațiilor publice, integrarea europeană, promovarea și conservarea valorilor 

culturale tradiționale, diversificarea etno-culturală, asigurarea serviciilor sociale și promovarea 

serviciilor publice, informarea publică,  promovarea drepturilor omului, promovarea principiilor 

dezvoltării durabile și a egalității de șanse, îmbunătățirea accesului la educație și învățământ, dezvoltarea 

și consolidarea economiei sociale, precum și desfăşurarea de activităţi caritabile, umanitare şi social-

filantropice. 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului” se va constitui în cadrul legislativ existent, 

în condițiile păstrării autonomiei fiecărei unități administrativ-teritoriale membre. 

 

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean are ca atribuţie cooperarea interinstituţională pe plan intern şi 

extern - art. 173, alin. (1), lit. e) -, atribuţie în exercitarea căreia autoritatea deliberativă poate hotărî 

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

finanţării şi realizării unor obiective comune - art. 173, alin. (7), lit. a) -, modalitățile de organizare, 

funcționare și finanțare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară fiind reglementate la  art. 89, alin. 

(1), art. 90 și art. 91. 

 

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale „Obligaţiile 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 ” - art. 35, alin. 

(6).  

 

De asemenea, în deplină concordanţă cu legislaţia în vigoare aplicabilă, prin proiectul de hotărâre se 

propune și: 

 - aprobarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, aşa cum este 

prezentat în Anexa la proiect;  

- împuternicirea autorităţii executive de la nivel local de a reprezenta unitatea administrativ-teritorială 

în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, precum şi de a semna Statutul Asociaţiei;  



- împuternicirea unei persoane pentru a desfăşura procedura de dobândire a personalităţii juridice, prin 

înscrierea Asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi obţinerea avizelor necesare funcţionării;  

- obligaţia de a plăti, în calitate de membru fondator al Asociaţiei, o contribuție în sumă de 25.000 lei, 

din bugetul propriu al Județului Gorj, pentru constituirea patrimoniului inițial al Asociației. 

 

Temeiul legal avut în vedere la întocmirea prezentului proiect de hotărâre îl constituie: 

 

- prevederile art. 89, alin. 1; art. 90; art. 91; art. 173, alin. (1), lit. e) și alin. (7), lit. c); art. 175 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Având în vedere și: 

- Memorandumul de intenței – Axa de Dezvoltare Hunedoara – Gorj – Dolj „Conurbația Jiului” nr. 

15036/13433/1793/02.09.2021, semnat de reprezentanții legali ai UAT - Județul Gorj, prin Consiliul 

Județean Gorj,  UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, UAT – Județul Dolj, 

prin Consiliul Județean Dolj; 

- Dovada disponibilității denumirii nr. 193742 din 08.11.2021, emisă de Ministerul Justiției, 

 

considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind 

asocierea  UAT - Județul Gorj, prin Consiliul Județean Gorj,  cu UAT - Județul Hunedoara, prin Consiliul 

Județean Hunedoara, și UAT – Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj,  în vederea constituirii 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Conurbația Jiului”, în forma prezentată. 

 

 

 

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                           DIRECTOR EXECUTIV, 

                 Costel Marcău                                                                            Victoria Ungureanu 


