
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  

pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

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

naționale și Direcția managementul proiectelor și relații externe, 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; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 25/19.10.1998 privind aprobarea participării Județului Gorj la 

„Regiunea de Dezvoltare Oltenia”; 

 Prevederile art. 7, alin. (3) și (4) corelat cu art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Prevederile art. 173 alin. (1) lit. e, coroborat cu art. 173 alin. (7) lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii nr. 59 din 23.04.2021 pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine 

Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 

 Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 23300 din 09.07.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Gorj sub nr. 10973 din 19.07.2021, prin care au fost transmise materialele CDR revizuite. 

 

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

modul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul și plata, din bugetul propriu al județului Gorj, a sumei de 1.061.526 lei, către Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, reprezentând contribuția pe anul 2021, datorată de Județul Gorj, în 

calitate de județ component al Regiunii Sud-Vest Oltenia. 

 

Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 privind aprobarea cuantumului și plății 

contribuției ce revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, act administrativ de autoritate care nu și-a produs efectele juridice avute în vedere la adoptarea sa, în 

sensul că suma de 1.415.368 lei, aprobată cu titlul de contribuție la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia, nu a fost valorificată prin aprobarea, în acest cuantum, de către Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia. 

 

Art. 3. Angajamentele bugetare cu această destinație prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 2021, 

susținute prin hotărârea revocată, potrivit art. 2, vor fi modificate corespunzător, în consens cu prevederile 

prezentei hotărâri.  

  

Art. 4. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, precum și Instituției 

Prefectului - Județul Gorj.  

 
PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                              
Nr.___________ 

Adoptată în ședința din _____2021 

cu un număr de ______ voturi din 

totalul numărului de consilieri. 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru 

anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 s-a aprobat cuantumul și plata contribuției ce 

revine Județului Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în 

sumă de 1.415.368 lei. 

 

Cuantum acestei sume s-a întemeiat pe Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri și 

Cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia pentru anul 2021 nr. 

1121/14.01.2021 a directorului general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia care în 

esență a prevăzut un nivel al contribuției pentru anul 2021 de 4 lei/locuitor, contribuția Județului Gorj 

raportat la numărul de locuitori fiind de 1.415.368 lei. 

 

În ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia din data de 16.06.2021, în cadrul 

căreia s-a supus spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, s-a apreciat de către reprezentanții legali ai unităților administrativ 

teritoriale asociate Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia că nivelul de bază al contribuției de 4 

lei/locuitor este nejustificat de mare, în raport cu cheltuielile necesare pentru funcționarea acestei 

structuri asociative, luându-se decizia refacerii bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul de bază 

prevăzut pentru anul 2020, respectiv de 3 lei/locuitor. 

 

Prin adresa nr. 2330/09.07.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia s-a conformat 

deciziei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, inițiind proiectul bugetului de 

venituri și cheltuieli în care contribuțiile județelor asociate sunt stabilite la nivelul anului 2020, respectiv 

3 lei/locuitor. 

 

În această situație, urmează a se revoca Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 prin care s-a 

aprobat cuantumul contribuție de 1.415.368 lei, fără a se fi acordat la plată această sumă, și se supune 

spre aprobare prezentul proiect de hotărâre care prevede un cuantum al contribuției diminuat 

(1.061.526,00 lei), la nivelul de bază aferent anului 2020, respectiv 3 lei/locuitor. 

 

Angajamentele bugetare cu această destinație prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 

2021, susținute prin hotărârea revocată, potrivit art. 2, vor fi modificate corespunzător, în consens cu 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Detalierea contribuțiilor consiliilor județene, pentru anul 2021, așa cum au fost propuse în bugetul de 

venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, retransmis prin adresa 

nr. 2330/09.07.2021 este următoarea:  

Județ Contribuție 2021 

-lei- 

DOLJ 2.051.886,00 

GORJ 1.061.526,00 

OLT 1.286.298,00 

VÂLCEA 1.180.356,00 

MEHEDINȚI 827.346,00 

TOTAL 6.407.412,00 

 

Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 

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

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

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 pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului Gorj pentru 

anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

 

Începând cu anul 1998, Județul Gorj este membru al Regiunii de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, 

ce are ca organism executiv Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. În calitate de 

membru, conform statutului agenţiei, judeţul Gorj achită anual o cotizaţie aprobată prin hotărâre a 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

 Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 25/19.10.1998 privind aprobarea participării Județului Gorj la 

„Regiunea de Dezvoltare Oltenia”; 

 art. 7, alin. (3) și (4) corelat cu art. 10, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 

regională în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

 art. 173 alin. (1) lit. e, coroborat cu art. 173 alin. (7) lit. c din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 Hotărârii nr. 59 din 23.04.2021 pentru aprobarea cuantumului și plății contribuției ce revine Județului 

Gorj pentru anul 2021 către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia; 

 Adresei Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia nr. 23300 din 09.07.2021 și 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10973 din 19.07.2021 privind înaintarea materialelor 

revizuite, întocmite conform solicitării membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia. 

 

În ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia din data de 16.06.2021, în cadrul 

căreia s-a supus spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia, s-a apreciat, de către reprezentanții legali ai unităților administrativ 

teritoriale asociate Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, că nivelul de bază al contribuției de 4 

lei/locuitor este nejustificat de mare, în raport cu cheltuielile necesare pentru funcționarea acestei 

structuri asociative, luându-se decizia refacerii bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul de bază 

prevăzut pentru anul 2020, respectiv de 3 lei/locuitor. 

 

Astfel, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, prin adresa nr. 23300 din 09.07.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 10973 din 19.07.2021 a retransmis proiectul bugetului de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2021, însoțit de nota de fundamentare, revizuit conform deciziei 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia din data de 16.06.2021, în care contribuțiile 

județelor asociate sunt stabilite la nivelul anului 2020, respectiv 3 lei/locuitor. 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune revocarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 59/2021 

prin care s-a aprobat cuantumul contribuție de 1.415.368 lei, fără a se fi acordat la plată această sumă și 

se supune spre aprobare prezentul proiect de hotărâre care prevede un cuantum al contribuției diminuat 

(1.061.526,00 lei), la nivelul de bază aferent anului 2020, respectiv 3 lei/locuitor. 

 

Angajamentele bugetare cu această destinație prevăzute în bugetul propriu al Județului Gorj pe anul 

2021, susținute prin hotărârea revocată, potrivit art. 2, vor fi modificate corespunzător, în consens cu 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Faţă de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea condiţiilor 

legale de fond şi formă, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Marcău Costel 
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana-Claudia 




