
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine Consiliului Județean Dolj 

în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 6031/13.03.2023  al Direcției Economice, 

privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2023 ce revine Consiliului Județean Dolj 

în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, adresa 

nr. 6031/13.03.2023 emisă de Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

potrivit prevederilor Statutului şi hotărârilor acestei organizaţii nr. 4/13 februarie 2009, 

nr. 4/4 din iunie 2010 şi nr. 8/16.02.2023, Hotarârea Consiliului Județean Dolj 

nr.1/2000, raportul Serviciului Juridic nr. 6434/16.03.2023, precum și avizul comisiilor 

de specialitate; 

în baza art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art.86 alin.(1) lit.d), art. 173 alin (1) lit. e), alin.(7) lit.c), art. 182 și art. 

196 alin.(1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 – Se aprobă cotizația pentru anul 2023 ce revine Consiliului Județean Dolj 

în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, în 

cuantum de 134.617 lei. 

Art.2 – Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Nr. _____                                       Adoptată la data de  _______ 2023 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

 

DORIN-COSMIN VASILE 

  

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL 

AL JUDEŢULUI, 

 

CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ 

 

 



JUDEȚUL DOLJ 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

SERVICIUL BUGET-VENITURI 

Nr. 6031 / 13.03.2023   

APROBAT 

 

PREȘEDINTE, 

DORIN COSMIN VASILE 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România  

 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România  (U.N.C.J.R.) este o 

organizaţie neguvernamentală, organizată ca structură asociativă a autorităţilor 

administraţiei publice locale, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, Consiliile 

Judeţene din România. 

Consiliul Judeţean Dolj este membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din România  

(U.N.C.J.R.) încă de la înfiinţarea acestei organizaţii în anul 2000, aderarea fiind realizată 

în conformitate cu reglementările legale în vigoare, conform H.C.J. Dolj nr.1/27.01.2000. 

Scopul principal al acestei structuri asociative prevăzut în statutul propriu este 

“înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, promovarea cooperării regionale 

interregionale , colaborării cu celelalte entităţi ale organelor administraţiei publice locale 

existente în România”. 

U.N.C.J.R. urmăreşte prin activităţile organizate: promovarea şi aplicarea 

principiilor de dezvoltare regional, realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare, 

sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale - politic (intern şi internaţional), 

economic, social, cultural, de mediu etc., coordonarea interregională şi reprezentarea 

intereselor la nivel national şi internaţional pe baza principiului subsidiarităţii, sprijinirea 

participării civice la procesul decisional prin deschidere, transparenţă, informare şi 

participare direct la iniţiativele legislative locale, realizarea unor programe de cooperare 

(pe plan intern – între judeţe şi regiuni, iar pe plan extern  - cooperarea regional şi 

parteneriat în Europa Centrală şi de Est) în perspectiva atragerii de fonduri europene 

nerambursabile. 

U.N.C.J.R. reprezintă interesele Consiliilor Judeţene atât individual, cât şi ca 

asociaţii sau uniuni – pe regiuni sau în funcţie de interesele commune  - atât în relaţia cu 

puterea executivă, cât şi în relaţia cu cea legislative. 

 Potrivit art. 173 alin.(1) lit e) și alin.(7) lit.c) din Codul administrativ (O.U.G. 

57/2019) atribuţiile consiliului judeţean cu privire la cooperarea interinstituţională şi la 

dreptul de a hotărî aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale în vederea promovării unor interese commune. 

Conform art. 86 din   O.U.G. 57/2019, Uniunea Consiliilor Judeţene din România 

face parte din structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi este 

consultată în procesul de emitere a actelor normative.  



Conform adresei nr. 705/27.02.2023, pentru anul 2023, valoarea cotizaţiei este 2 

lei/locuitor în conformitate cu statutul asociaţiei şi cu hotărârea U.N.C.J.R. nr. 8/16 

februarie 2023, respectiv 134.617 lei/an.            

Față de cele prezentate, se propune aprobarea cotizației pentru anul 2023 ce revine 

Consiliului Județean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România, în suma de 134.617 lei, conform adresei U.N.C.J.R. nr. 

705/27.02.2023.  

 

 

 

       DIRECTOR EXECUTIV, 

            MECU MARIAN 

                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                      CISMARU VALENTIN 
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D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 6434/16.03.2023       

 

       

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 ce revine Consiliului Judeţean Dolj în 

calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România 

          În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

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

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 ce revine 

Consiliului Judeţean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cotizaţiei pentru anul 2023 ce revine 

Consiliului Judeţean Dolj în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România  ; 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 

etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 

hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

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

completările ulerioare; 

-  art. 86 alin. (1) lit. d), art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c),  art. 182 și art. 196 alin. (1)  

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Consilier Juridic, 

Cristina Păduraru 

 




