
                

 

     

 

 
 
 
 
 
 

-PROIECT-   
HOTĂRÂRE  

cu privire la:  aprobarea contribuției Consiliului Județean Olt la 
bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră Călărași  pentru anul 2021 

 
Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr.10991/21.10.2021 al Președintelui 

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

54/09.04.2021 cu privire la aprobarea bugetului Județului Olt 
pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu rectificările 
ulterioare ; 

➢ Prevederile art.7 alin.(4) , art.10 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată  
și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
111/2004; 

➢ Prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 
2021, cu modificările și cmpletările ulterioare; 

➢ Adresa nr. 33508/08.10.2021 a Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia  privind solicitarea alocării contribuției 
Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia și la bugetul Biroului Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Călărași aferentă trimestrelor I și II ale 
anului 2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.10567/11.10.2021 ;  



➢ Hotărârea nr.2/01.10.2021 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 
pentru anul 2021 .   
 
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 contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul 
de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-
Vest Oltenia, pentru anul 2021, în sumă de 1.286.298 lei.  
 Art.2. Se aprobă contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul 
de venituri și cheltuieli al Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră  Călărași,  pentru anul  2021,  în sumă de 150.000 
lei . 
        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, 
Buget – Finanţe, Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul 
aparatului de specialitate al  Consiliului Judeţean Olt,  pentru 
aducere la îndeplinire, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt, 
precum  şi Instituţiei Prefectului – Judeţul  Olt. 
 

INIȚIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

Marius OPRESCU  
 
 
 
 
 
        

        Avizat    
Secretar General al Judeţului 

                                                    Marinela - Elena ILIE   
 

 
 
 
 



 
/L.D. ( 2 ex.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la : aprobarea contribuției Consiliului 

Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de 

Cooperare Transfrontalieră  Călărași  pentru anul 2021 
 
 
 

Proiectul de hotărâre propune aprobarea contribuției Consiliului 
Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și ale Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Călărași  pentru anul 2021. 

Conform prevederilor art.10 alin.(1) din Legea nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, modificată și completată prin Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.111/2004, programele de dezvoltare regională și 
cheltuielile de funcționare a agențiilor pentru dezvoltare regională se 
finanțează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:  

a) alocări de la Fondul național pentru dezvoltare regională; 
b) contribuții din bugetele proprii ale județelor  în limita sumelor 

aprobate cu această destinație prin bugetele respective; 
c)  surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori 

străini, Uniunea Europeană și de la alte organizații internaționale. 
Prin adresa nr. 1130/14.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt 

sub nr.408/14.01.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia  a comunicat propunerile privind contribuția Consiliului Județean Olt la 
bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și la  bugetul 
Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pe anul 2021, la 
nivelul de 3 lei/locuitor.  

Prin adresa nr. 33508/08.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.10567/11.10.2021 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia  a solicitat alocarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și la bugetul Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași aferentă trimestrelor I și II 
ale anului 2021, conform celor aprobate prin Hotărârea nr.2 din 01.10.2021 a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 
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Potrivit prevederilor art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
54/09.04.2021 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2021 
și estimări pe anii 2022-2024,cu rectificările ulterioare, 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 art.7 alin.(4) din 
Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat 
pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii 
Consiliului Județean Olt nr. 54/09.04.2021 cu privire la  aprobarea bugetului 
Județului Olt, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu rectificările 
ulterioare, proiectul de hotărâre  propune aprobarea contribuției Consiliului 
Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră  Călărași  pentru anul 2021 în sumă de 1.286.298 lei, 
respectiv 150.000 lei.   

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

   INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT  

Marius OPRESCU  
 
 
 

L.D. / 2ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul  Dezvoltare Regională 
Direcția Economică, Buget-Finanțe 
Nr.10997/21.10.2021            
                      
          AVIZAT, 
 AVIZAT, 
  VICEPREȘEDINTE,             VICEPREȘEDINTE 
 Virgil DELUREANU              Cătălin-Ionuț IVAN  
 
 

 

 

 

 

RAPORT, 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la : aprobarea contribuției Consiliului 

Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare 

Transfrontalieră  Călărași  pentru anul 2021 
 
 

Bugetul de venituri și cheltuieli este documentul necesar desfășurării 
activității Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia și Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră  Călărași și fundamentul pentru punerea 
în aplicare a hotărârilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională. 

Conform prevederilor art.10 alin.(1) din Legea nr.315/2004 privind 
dezvoltarea regională în România, modificată și completată prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.111/2004, programele de dezvoltare regională și 
cheltuielile de funcționare a agențiilor pentru dezvoltare regională se finanțează 
din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:  

a) alocări de la Fondul național pentru dezvoltare regională; 
b) contribuții din bugetele proprii ale județelor  în limita sumelor aprobate cu 

această destinație prin bugetele respective; 
c)  surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, 

Uniunea Europeană și de la alte organizații internaționale. 
Prin adresa nr. 1130/14.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.408/14.01.2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  a 
comunicat propunerile privind contribuția Consiliului Județean Olt la bugetul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și la  bugetul Biroului 
Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pe anul 2021, la nivelul de 3 
lei/locuitor.  

Prin adresa nr. 33508/08.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10567/11.10.2021 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  a 
solicitat alocarea contribuției Consiliului Județean Olt la bugetul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia  și la bugetul Biroului Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Călărași aferentă trimestrelor I și II ale anului 2021, 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr.2 din 01.10.2021 a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. 



Potrivit prevederilor art.10 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
54/09.04.2021 cu privire la  aprobarea bugetului Județului Olt, pe anul 2021 și 
estimări pe anii 2022-2024, cu rectificările ulterioare, 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 art.7 alin.(4) din 
Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, modificată și 
completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2004, ale Legii nr. 
15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 54/09.04.2021 cu privire la  aprobarea 
bugetului Județului Olt, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, cu rectificările 
ulterioare, proiectul de hotărâre  propune aprobarea contribuției Consiliului 
Județean Olt la bugetele de venituri și cheltuieli ale Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia și Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră  
Călărași  pentru anul 2021 în sumă de 1.286.298 lei, respectiv 150.000 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. 


