
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE  

la Proiectul de Hotărâre cu privire la  aprobarea cotizaţiei Consiliului 
Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România                    

( UNCJR) pentru anul 2020 

 

 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean 
Olt pentru anul 2020 la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România  ( UNCJR). 

Consiliul Judeţean Olt  este membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din 
România, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.3/2000 privind 
aderarea Consiliului Județean Olt la UNCJR . 

Conform Statutului UNCJR scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR, 
este: “înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor 
publice în organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei 
publice locale, promovarea cooperării regionale şi interregionale, 
colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei 
publice locale existente în România.”  

În vederea realizării scopului prevăzut, UNCJR va acţiona pentru 
realizarea următoarelor obiective:  
a) Adaptarea la legislaţia şi exigenţele comunitare (acquis-ul comunitar) ale 
Uniunii Europene privind administraţia publică locală;  
b) Promovarea şi aplicarea principiilor de dezvoltare regională;  
c) Realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare;  
d) Sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale – politic (intern şi 
internaţional), economic, social, cultural, de mediu, etc.;  
e) Coordonarea interregională şi reprezentarea intereselor la nivel naţional şi 
internaţional pe baza principiului subsidiarităţii;  
f) Sprijinirea participării civice la procesul decizional prin deschidere, 
transparenţă, informare şi participare directă la iniţiativele legislative locale;  
g) Susţinerea teritorială a proceselor macroeconomice şi a priorităţilor 
naţionale;  
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h) Realizarea unor programe de cooperare (pe plan intern - între judeţe şi 
regiuni, iar pe plan extern, - cooperare regională şi parteneriat în Europa 
Centrală şi de Est în perspectiva integrării europene);  
i) Reducerea dezechilibrelor privind nivelurile de venit între judeţe şi regiuni, 
prin promovarea programelor de dezvoltare regională;  
j) UNCJR va reprezenta interesele Consiliilor Judeţene atât individual cât şi 
ca asociaţii sau uniuni – pe regiuni sau în funcţie de interese comune – atât 
în relaţia cu puterea executivă cât şi în relaţia cu cea legislativă;  
k) Promovarea drepturilor și intereselor tinerilor, precum și implicarea 
acestora în dezvoltarea durabilă a comunității și în problemele specifice 
administrației publice;  
l) Inițierea și dezvoltarea colaborării cu diferiți parteneri – ONG-uri, instituții 
publice, specialiști etc.  

Potrivit prevederilor art.10 din Statutul UNCJR membrii Uniunii au 
îndatorirea de a plăti cotizațiile  la termenele stabilite.  

În conformitate cu adresa nr.404/10.12.2019 a UNCJR și înregistrată 
la Consiliul Judeţean Olt sub nr. 14388/18.12.2019 , în calitate de membru, 
Consiliul Județean Olt  trebuie să plătească o cotizaţie pentru anul  2020, în 
sumă de 71.492,68  lei ( 433289 locuitori x 0,165 lei/locuitor). 

 Potrivit prevederilor art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
16/14.02.2020 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 
și estimări pe anii 2021-2023, în anul 2020, plata cotizațiilor anuale ce 
decurg din calitatea Consiliului Județean Olt de membru al Uniunii Naționale 
a Consiliilor Județene din România, contribuția la bugetul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională S-V Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din 
județele din România, Asociația Directorilor Economici și contabililor din 
România, Asociația localităților și zonelor istorice și de artă din România, 
Asociația Arhitecților Șefi de județe din România, Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara SUD-VEST  Oltenia, Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “Olt Eco” și “Oltul”, cotizația la Biroul Regional de Cooperare 
Transfrontalieră România - Bulgaria - Călărași, cât şi plata cotizației 
Consiliului Județean Olt ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv 
plata eventualelor comisioane bancare în vederea efectuării transferurilor 
valutare aferente, cotizația la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de 
Ordine Publică “ANATOP” România, cotizația la “Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni”, se efectueaza în cuantumul stabilit de acestea de la cap. 
51.02 “Autorități publice şi acțiuni externe” , paragraful 51.02.01.03.  
“Autorități executive“, titlul II “Bunuri și servicii“,  articolul 20.30 “Alte 
cheltuieli“, alineatul 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii“. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile Legii nr. 
5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,  propunem  aprobarea cotizației 
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Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
România  ( UNCJR) pe anul 2020 în sumă de 71.492,68   lei.  

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale 
şi propun aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/L.D./2 ex. 



                

 

 

 

 

 

 

     

 
Nr. 32/19.02.2020 

-PROIECT-   
 

HOTĂRÂRE  
cu privire la:  aprobarea cotizaţiei Consiliului Județean Olt               
la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România                  

( UNCJR)  pentru anul 2020  

Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.1745/19.02.2020 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt ; 
➢ Prevederile art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 

16/14.02.2020 cu privire la  aprobarea bugetului Județului 
Olt, pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 3/2000 privind aderarea 
Consiliului Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene din România; 

➢ Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
➢ Prevederile art.10 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor 

Județene din România; 
➢ Adresa UNCJR nr. 404/10.12.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Olt sub nr.14388/18.12.2019. 
 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.e), alin.(7) lit.c), art.182 

alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 



 Art.1. Se aprobă cotizația Consiliului Județean Olt la Uniunea 
Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR) pentru anul  
2020 în sumă de 71.492,68  lei. 
 
       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economică, 
Buget – Finanţe, Serviciului  Dezvoltare  Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi 
Instituţiei Prefectului – judeţul  Olt. 

 
 
 
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
 
        

      Avizat    
Secretarul General al Judeţului 

                                                    Marinela - Elena ILIE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/L.D. ( 2 ex.) 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Dezvoltare Regională 
Direcția Economică, Buget-Finanțe    
Nr.1750/19.02.2020           
                                      APROB, 

              PREŞEDINTE 
   Marius OPRESCU  

 
 

AVIZAT,                       AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE,             VICEPREȘEDINTE, 
   Virgil DELUREANU                    Ioan CIUGULEA   
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre  cu privire la  aprobarea cotizaţiei Consiliului 
Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România                      

( UNCJR) pentru anul 2020 
 

Consiliul Judeţean Olt  este membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din 
România , conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.3/2000 privind aderarea 
Consiliului Județean Olt la UNCJR . 

Conform Statutului UNCJR scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR, este: 
“înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în 
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, 
promovarea cooperării regionale şi interregionale, colaborării cu celelalte 
structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în 
România.”  

În vederea realizării scopului prevăzut,  UNCJR va acţiona pentru realizarea 
următoarelor obiective:  
a) Adaptarea la legislaţia şi exigenţele comunitare (acquis-ul comunitar) ale 
Uniunii Europene privind administraţia publică locală;  
b) Promovarea şi aplicarea principiilor de dezvoltare regională;  
c) Realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare;  
d) Sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale – politic (intern şi 
internaţional), economic, social, cultural, de mediu, etc.;  
e) Coordonarea interregională şi reprezentarea intereselor la nivel naţional şi 
internaţional pe baza principiului subsidiarităţii;  
f) Sprijinirea participării civice la procesul decizional prin deschidere, 
transparenţă, informare şi participare directă la iniţiativele legislative locale;  
g) Susţinerea teritorială a proceselor macroeconomice şi a priorităţilor naţionale;  
h) Realizarea unor programe de cooperare (pe plan intern - între judeţe şi regiuni, 
iar pe plan extern, - cooperare regională şi parteneriat în Europa Centrală şi de 
Est în perspectiva integrării europene);  
i) Reducerea dezechilibrelor privind nivelurile de venit între judeţe şi regiuni, prin 
promovarea programelor de dezvoltare regională;  



j) UNCJR va reprezenta interesele Consiliilor Judeţene atât individual cât şi ca 
asociaţii sau uniuni – pe regiuni sau în funcţie de interese comune – atât în relaţia 
cu puterea executivă cât şi în relaţia cu cea legislativă;  
k) Promovarea drepturilor și intereselor tinerilor, precum și implicarea acestora în 
dezvoltarea durabilă a comunității și în problemele specifice administrației 
publice;  
l) Inițierea și dezvoltarea colaborării cu diferiți parteneri – ONG-uri, instituții 
publice, specialiști etc.  

Potrivit prevederilor art.10 din Statutul UNCJR membrii Uniunii au 
îndatorirea de a plăti cotizațiile  la termenele stabilite.  

În conformitate cu adresa nr.404/10.12.2019 a UNCJR și înregistrată la 
Consiliul Judeţean Olt sub nr. 14388/18.12.2019 , în calitate de membru, Consiliul 
Județean Olt  trebuie să plătească o cotizaţie pentru anul  2020, în sumă de 
71.492,68  lei ( 433289 locuitori x 0,165 lei/locuitor). 

Potrivit prevederilor  art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
16/14.02.2020 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020 și 
estimări pe anii 2021-2023, plata cotizațiilor anuale ce decurg din calitatea 
Consiliului Județean Olt de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din 
România, contribuția la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională S-V 
Oltenia, cotizația la Asociația Secretarilor din județele din România, Asociația 
Directorilor Economici și contabililor din România, Asociația localităților și zonelor 
istorice și de artă din România, Asociația Arhitecților Șefi de județe din România,  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara SUD-VEST  Oltenia, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară “Olt Eco” și “Oltul”, cotizația la Biroul Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Călărași, cât şi plata cotizației Consiliului Județean Olt 
ca membru la Adunarea Regiunilor Europei, inclusiv plata eventualelor 
comisioane bancare în vederea efectuării transferurilor valutare aferente, cotizația 
la Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică “ANATOP” 
România, cotizația la “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, se efectueaza în 
cuantumul stabilit de acestea de la cap. 51.02 “Autorități publice şi acțiuni 
externe” , paragraful 51.02.01.03.  “Autorități executive“, titlul II “Bunuri și servicii“,  
articolul 20.30 “Alte cheltuieli“, alineatul 20.30.30. “Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii“. 

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile Legii nr. 5/2020 a 
bugetului de stat pe anul 2020,  propunem  aprobarea cotizației Consiliului 
Județean Olt la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România ( UNCJR) 
pe anul 2020 în sumă de 71.492,68  lei.  

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale și 
propunem aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat.  

 
                DIRECTOR EXECUTIV  
                Constanța DUMITRU  

 
Şef serviciu juridic-contencios                                       Şef serviciu 
     Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                                        Daniela LUNGU 
  
L.D./L.D./2 ex. 


