
ROMÂNIA                                                                                                                                          Proiect 
JUDEȚUL GORJ                                                                                 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                          
                                                                                        

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate 

de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România 

Consiliul Județean Gorj, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive; 
- Raportul de specialitate al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului și al Direcției juridice și dezvoltarea 
capacității administrative; 
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului; 
- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 
- Hotărârea Consiliului Județean nr.7/2004 de aderare la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă 
din România; 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Statutului și Actului constitutiv al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din 
România; 
- Adresa Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România nr. 915/20.02.2017, înregistrată 
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2618/28.02.2017; 
- Adresa Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița nr. 134/09.01.2017; 
- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. e) coroborat cu alin. 6 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. (1) Se aprobă cotizația  ce revine Consiliului Județean Gorj, pentru anul 2017, în calitate de 
membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, în sumă de 3649,50 lei. 

(2) Cuantumul cotizației reprezintă produsul dintre suma de 0,01 lei/ locuitor județ, stabilită pentru anul 
2017 de către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, prin organele sale statutare, și 
numărul de locuitori ai județului Gorj comunicat de către Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de 
Statistică Dâmbovița (județul Dâmbovița - sediul social al asociației). 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre îți menține aplicabilitatea ți pentru următorii ani bugetari sub condiția menținerii 

nivelului de 0,01lei/ locuitor stabilit de către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. 
 
Art. 3. Direcția urbanism și amenajarea teritoriului și Direcția tehnico-economică,  dezvoltare regională și 

relații externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

                     PREȘEDINTE, 
                  Cosmin-Mihai Popescu                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                                 SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                                           Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _______ 
Adoptată în ședința din _________.2017 
Cu un număr de ______ voturi 
Din numărul consilierilor județeni prezenți. 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de 

Artă din România 
 

În temeiul Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 7 din 26.02.2004 Consiliul Județean Gorj a devenit 

membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. 

Prin modificarea statutului Asociației de către Adunarea Generală a Asociaților s-a stabilit majorarea 

cuantumului cotizației anuale la 0,01 lei/locuitor/județ. 

Cuantumul cotizației reprezintă produsul dintre suma de 0,01 lei/ locuitor județ, stabilită pentru anul 2017 

de către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, prin organele sale statutare, și numărul 

de locuitori ai județului Gorj comunicat de către Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică 

Dâmbovița (județul Dâmbovița - sediul social al asociației). 

Prezenta hotărâre îți menține aplicabilitatea ți pentru următorii ani bugetari sub condiția menținerii 

nivelului de 0,01lei/ locuitor stabilit de către Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România 

Raportându-ne la numărul de locuitorii județului, care, conform adresei nr.134/09.01.2017 a Institutului 

Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, era la data de  1 iulie 2016 de 364 950, 

nivelul anual al cotizației pe anul 2017 este de 3649,50 lei. 

Având în vedere faptul că obiectivele politicii strategiei în domeniul dezvoltării urbane și amenajării 

teritoriului la nivel local, regional, național și internațional sunt de conservare, valorificare și protejare a 

patrimoniului istoric și cultural, de punere în valoare a experienței și exemplelor de bună practică în materie de 

restaurare, de garantare a convențiilor de parteneriat cu colectivitățile și instituțiile publice teritoriale, vă supunem 

aprobării plata cotizației anuale de 3649,50 lei. 

Față de cale de mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de  hotărâre privind aprobarea cuantumului 

cotizației anuale ce revine Unității Administrativ Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al 

Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIEI URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale ce revine Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Gorj în calitate de membru fondator al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din 

România 
 

Consiliul Județean Gorj este membru fondator al Asociației Localităților  si Zonelor Istorice si de Arta din 
Romania din anul 2004, conform Hotărârii nr. 7/26.02.2004 . 

Prin modificarea statutului Asociației de către Adunarea Generală a Asociaților s-a stabilit majorarea 
cuantumului cotizației anuale la 0,01 lei/locuitor/județ. 

Raportându-ne la numărul de locuitorii județului, care, conform adresei nr.134/09.01.2017 a Institutului 
Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița, era la data de  1 iulie 2016 de 364 950 
(cuantumul cotizației reprezintă produsul dintre suma de 0,01 lei/ locuitor județ  și numărul de locuitori ai județului 
Gorj comunicat) nivelul anual al cotizației pe anul 2017 este de 3649,50 lei. 
 Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Gorj cu nr. 2618/28.02.2017,  A.L.Z.I.A.R. solicită plata 
cotizației pe anul 2017 in suma de 3649,50lei.  

In urma referatului  Direcției urbanism și amenajarea teritoriului, în bugetul Consiliului Județean  Gorj pe 
anul 2017, a fost prevăzută suma necesară efectuării plății cotizației către A.L.Z.I.A.R. pentru acest an. 

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Județean nr.7/2004 de aderare la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă 
din România; 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Statutului și Actului constitutiv al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din 
România; 
- Adresa Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România nr. 915/20.02.2017, înregistrată 
la Consiliul Județean Gorj sub nr. 2618/28.02.2017; 
- Adresa Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Dâmbovița nr. 134/09.01.2017; 
- Prevederile  art. 91, alin. (1), lit. e) coroborat cu alin. 6 lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
considerăm că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, drept pentru 
care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 
 
    DIRECȚIA JURIDICĂ SI DEZVOLTAREA                         SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA                          
          CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE                                                   TERITORIULUI 
                    Director executiv,                                                                             Șef serviciu, 
          Costel Marcau                                                                                 Daniel Raus 
 

  

 


