
 
 
 
 
 
 
 
 

   -PROIECT-   
          Nr. 147/14.09.2020 

HOTĂRÂRE  
cu privire la: aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la  

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2020 
 

Având în vedere: 
➢ Referatul de aprobare nr. 9493/14.09.2020 al Președintelui 

Consiliului Județean Olt; 
➢ Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2011 cu privire la 

aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi din judeţul Olt, 
cu persoane juridice şi reprezentanţi ai Societăţii civile în cadrul 
Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” ; 

➢ Prevederile art.14 alin.(2) și art.30 lit.m) din Statutul Asociaţiei 
“Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” , înscris în Anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011; 

➢ Prevederile art.35 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare; 

➢ Prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

cu modificările și completările ulterioare; 
➢ 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, cu rectificările ulterioare; 

➢ Adresa nr. 129/11.09.2020 a Asociației ”Grupul Local Prietenii 
Pescarilor Olteni” privind cotizația aferentă anului 2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9474/11.09.2020. 
 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b) , alin.(3) lit.a), art.182 
alin.(1) și (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 cotizaţia Judeţului Olt pentru anul 2020 la 
Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în valoare de 36.509 
lei. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Dezvoltare 
Regională, Direcţiei Economică, Buget - Finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, pentru aducere la îndeplinire, 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – judeţul  
Olt. 

 
INIȚIATOR 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
          Marius OPRESCU 
 

                 
 
           

                     AVIZAT,  
          Secretar General al Judeţului, 

                                                   Marinela-Elena ILIE  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea cotizaţiei Judeţului 

Olt la Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”  
pentru anul 2020 

 
În proiectul de hotărâre se propune aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt 

pentru  anul 2020 la Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”.  

       Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” a primit 

aprobarea DGP AMPOPAM asupra procedurilor operaționale și ghidurilor 

solicitantului aferente Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești 2014-

2020, conform Contractului de Finanțare nerambursabilă nr.60/27.03.2017, 

încheiat cu  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  prin Direcţia Generală 

Pescuit – Autoritatea de Management a Programului Operațional pentru 

Pescuit și Afaceri Maritime.  

     Teritoriul eligibil al Asociaţiei“ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” 

cuprinde: 

- din județul  Olt: Orașul Corabia si comunele Băbiciu, Cilieni, Deveselu, 

Gîrcov, Giuvărăşti, Gostavăţu, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Orlea, 

Rusăneşti, Scărişoara, Tia Mare;  

-  din județul Teleorman: comuna Islaz 

      Populatia teritoriului eligibil este de 67.978 locuitori. 

      Densitatea populatiei [locuitori/ km²]: 69,57. 

      Suprafata zonei eligibile  [km²]: 977,18 km2 

Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, persoană 

juridică de drept privat fără scop patrimonial (ONG), a fost constituită, conform 



prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011, prin 

asocierea JUDEŢULUI OLT, cu unităţile administrativ teritoriale Corabia,  

Gîrcov,  Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca,   cu ONG-urile : ASOCIAŢIA 

PESCARILOR INDUSTRIAŞI-Corabia, ONG COPIII VIITORUL ORLEI-Orlea. 

Scopul asociaţiei îl constituie participarea activă la dezvoltarea 

economică, socială şi culturală a comunităţilor din zona pescărească “Sudul 

Judeţului Olt”, asociaţia funcţionând ca autoritate de management locală în 

ceea ce priveşte implementarea strategiei aprobate, fiind responsabilă de : 

- Constituirea şi implementarea mecanismelor de funcţionare şi de luare 

a deciziei referitoare la punerea în aplicare a strategiei locale; 

- Realizarea de acţiuni de informare a celor interesaţi şi de sensibilizare 

a opiniei publice, precum şi lansarea în deplină transparenţă a apelurilor 

pentru exprimarea interesului care vizează depunerea proiectelor de la 

potenţialii beneficiari; 

- Evaluarea şi selectarea proiectelor prezentate de către potenţialii 

beneficiari în vederea implementării strategiei, conform criteriilor aprobate şi 

cu respectarea regulilor de confidenţialitate şi imparţialitate. 

    Judeţul Olt este membru al Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor 

Olteni” (A.G.L.P.P.O), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 

36/31.03.2011 cu privire la aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi 

din judeţul Olt, cu persoane juridice şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul 

asociaţiei sus numite. 

Potrivit dispozițiilor art. 14  alin. (2) din Statutul Asociației, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt menționată mai sus,  una dintre sursele de 

venit ale Asociaţiei este cotizaţia membrilor săi. 

  Conform prevederilor  art. 30  lit.m)  din Statutul Asociației , cotizația 

anuală este stabilită și respectiv reactualizată de către Consiliul Director 

al A.G.L.P.P.O   .  

      Prin adresa nr.129/11.09.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9474/11.09.2020 , A.G.L.P.P.O ne comunică nivelul cotizației Județului Olt 

pentru anul 2020, în valoare de 36.509 lei. 



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, 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, precum și prevederile  Legii 

nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.5/2020  a 

bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și 

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, 

cu rectificările ulterioare, propunem   aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt pentru 

anul 2020  la Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, în valoare de 

36.509 lei. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi 

propun aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat. 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU  
/L.D. (2 ex.) 



CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
Serviciul Dezvoltare Regională 
Direcţia Economică, Buget-Finanțe 
Nr. 9497/14.09.2020 

 

                        APROB 
              PREŞEDINTE 

   Marius OPRESCU  
 

 
AVIZAT                     AVIZAT 

  VICEPREȘEDINTE,           VICEPREȘEDINTE, 
   Virgil DELUREANU              Ioan CIUGULEA   
 
 

RAPORT 
la Proiectul de Hotărâre cu privire la  aprobarea cotizaţiei Judeţului Olt la Asociaţia 

“ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” pentru anul 2020 
 
 

Asociaţia “ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” a primit aprobarea DGP 

AMPOPAM asupra procedurilor operaționale și ghidurilor solicitantului aferente 

Strategiei de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești 2014-2020, conform Contractului de 

Finanțare nerambursabilă nr.60/27.03.2017, încheiat cu  Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale  prin Direcţia Generală Pescuit – Autoritatea de Management a 

Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. 

         Teritoriul eligibil al Asociaţiei“ Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” cuprinde: 

- din județul  Olt: Orașul Corabia si comunele Băbiciu, Cilieni, Deveselu, Gîrcov, 

Giuvărăşti, Gostavăţu, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Orlea, Rusăneşti, 

Scărişoara, Tia Mare;  

-  din județul Teleorman: comuna Islaz 

         Populatia teritoriului eligibil este de 67.978 locuitori. 

         Densitatea populatiei [locuitori/ km²]: 69,57. 

          Suprafata zonei eligibile  [km²]: 977,18 km2 

Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni”, persoană juridică de 

drept privat fără scop patrimonial (ONG), a fost constituită, conform prevederilor 



Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/31.03.2011, prin asocierea JUDEŢULUI OLT, 

cu unităţile administrativ teritoriale Corabia,  Gîrcov,  Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca,   

cu ONG-urile : ASOCIAŢIA PESCARILOR INDUSTRIAŞI-Corabia, ONG COPIII 

VIITORUL ORLEI-Orlea. 

Scopul asociaţiei îl constituie participarea activă la dezvoltarea economică, 

socială şi culturală a comunităţilor din zona pescărească “Sudul Judeţului Olt”, 

asociaţia funcţionând ca autoritate de management locală în ceea ce priveşte 

implementarea strategiei aprobate, fiind responsabilă de : 

- Constituirea şi implementarea mecanismelor de funcţionare şi de luare a 

deciziei referitoare la punerea în aplicare a strategiei locale; 

- Realizarea de acţiuni de informare a celor interesaţi şi de sensibilizare a opiniei 

publice, precum şi lansarea în deplină transparenţă a apelurilor pentru exprimarea 

interesului care vizează depunerea proiectelor de la potenţialii beneficiari; 

- Evaluarea şi selectarea proiectelor prezentate de către potenţialii beneficiari în 

vederea implementării strategiei, conform criteriilor aprobate şi cu respectarea regulilor 

de confidenţialitate şi imparţialitate. 

    Judeţul Olt este membru al Asociaţiei “Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni” 

(A.G.L.P.P.O), conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 36/31.03.2011 cu privire la 

aprobarea asocierii Judeţului Olt cu unele localităţi din judeţul Olt, cu persoane juridice 

şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul asociaţiei sus numite. 

         Potrivit dispozițiilor art. 14  alin. (2) din Statutul Asociației, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt menționată mai sus, una dintre sursele de venit ale 

Asociaţiei este cotizaţia membrilor săi. 

       Conform prevederilor  art. 30  lit.m)  din Statutul Asociației , cotizația anuală este 

  stabilită și respectiv reactualizată de către Consiliul Director al A.G.L.P.P.O .  

       Prin adresa nr.129/11.09.2020 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9474/11.09.2020 , A.G.L.P.P.O ne comunică nivelul cotizației Județului Olt pentru 

anul 2020, în valoare de 36.509 lei. 

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, 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, precum și prevederile  Legii nr. 

273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.5/2020  a bugetului de stat 

pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare și 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, cu rectificările ulterioare, propunem   aprobarea 

cotizaţiei Judeţului Olt pentru anul 2020  la Asociaţia “Grupul Local Prietenii Pescarilor 

Olteni”, în valoare de 36.509 lei. 

Proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem 

aprobarea acestuia în forma în care a fost redactat. 

                   

DIRECTOR EXECUTIV 

                            Constanța DUMITRU  

 
 

Şef Serviciu Dezvoltare Regională   Şef Serviciu Juridic-Contencios 
Daniela LUNGU         Ana-Venera ŞTEFĂNESCU 

 
 
 
 
 
L.D./L.D. (2 ex.) 


