ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizației pe anul 2022
către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
Consiliul Judeţean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate comun, întocmit de Direcția managementul proiectelor și relații externe,
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe
naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 32/1999 privind aderarea Consiliului Judeţean Gorj la
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;
- Hotărârea nr. 4 din 4 iulie 2010 a Adunării Generale a membrilor Uniunii Naţionale a Consiliilor
Judeţene din România;
- Adresa Direcției Județene de Statistică Gorj nr. 25/04.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean
Gorj sub nr. 248 din 05.01.2022;
- Adresa Uniunii Naționale a Consiliilor Judeţene din România nr. 102/11.01.2022, înregistrată la
Consiliul Județean Gorj sub nr. 752/12.01.2022;
- Prevederile art. 76, alin. (1) și alin. (2), lit. g) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, 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.

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 și modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației ce revine, pentru anul 2022, Județului Gorj, în calitate de membru în
cadrul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, în sumă de 58.031,66 lei.
Art. 2. Se aprobă plata sumei cu destinația prevăzută la art.1 din bugetul propriu al Județului Gorj, aprobat
pentru anul bugetar 2022.

Art. 3. 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

Nr. 10
Adoptată în ședința din 31.01.2022
Cu un număr de 32 de voturi
Din totalul numărului de consilieri

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

