HOTĂRÂREA Nr. ______
din___________________ 2021
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2021
Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 785/ 20.05.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 290/15.12.1999 privind
aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a UNCJR
privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 04.06.2010 a Adunării Generale a UNCJR
privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR;
Având în vedere adresa nr. 785/20.01.2021 prin care UNCJR aduce la cunoştinţa
Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiei pentru anul 2021;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană,
regională şi europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (3) lit. a) și alin. (7) lit. c)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de
membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2021, în valoare de
103.542,45 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din
România.
Art.3. Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Mariana Boghici/
1 ex./27.04.2021

D.ex. Laura-Delia Angheluță

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
NR. 785/ 20.05.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a
cotizaţiei de membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul
2021
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie neguvernamentală
care reuneşte pe baza liberului consimţământ, consiliile judeţene din România ca autorităţi
ale administraţiei publice locale.
Consiliul Judeţean Galaţi a aderat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
încă din anul 1999, dată de la care au fost desfăşurate, în comun, o serie de activităţi menite
să sprijine respectarea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, promovarea cooperării
regionale şi interregionale, a colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor
administraţiei publice locale existente în România.
Principalele domenii în care colaborarea cu UNCJR s-a manifestat în această perioadă cu
rezultate vizibile vizează:
a) asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu
celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei publice locale existente în România,
ONG-uri, instituţii publice etc.;
b) elaborarea unor programe şi proiecte în domeniul administraţiei publice locale în vederea
întăririi capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi sprijinirii
procesului de descentralizare;
c) participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi transmiterea către
autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative noi, cu
incidenţă în domeniul administraţiei publice sau formularea de propuneri de
modificare/completare a legislaţiei existente;
d) formarea, prin stagii, schimburi de experienţă şi alte activităţi proprii, a unui corp de
specialişti care să identifice problemele cu caracter general sau specific ce apar la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale şi să propună soluţii pentru rezolvarea acestora;
e) colaborarea cu autorităţile de management al fondurilor europene din ministere pentru a
accelera procesul de accesare a fondurilor comunitare de către colectivităţile locale;
f) elaborarea de propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a
României, luând măsurile ce se impun pentru consultarea prin referendum a colectivităţilor
locale interesate;
g) reducerea disparităţilor economico-sociale între judeţe şi regiuni prin elaborarea de
strategii, programe şi proiecte pentru investiţii de dezvoltare locală pe domeniile de
competenţă;
h) reprezentarea judeţelor membre în cadrul unor organizaţii internaţionale şi transmiterea
punctului de vedere al acestora în cadrul consultărilor europene pe probleme de interes.
Prin Hotărârea nr. 4 din 13 februarie 2009, cuantumul cotizaţiei de membru a fost stabilit la
nivelul de 0,15 ron/locuitor. În anul 2010, Hotărârea 4 din 4 iunie 2010, Adunarea Generală a
UNCJR a majorat cotizaţia cu 10%, rezultând un cuantum de 0,165 ron/locuitor.

Ca urmare a comunicării transmise, în data de 18.01.2021, de Direcția Economie și Finanțe a
Consiliului Judeţean Galați, privind numărul de locuitori ai județului Galați prevăzut în
statisticile oficiale, UNCJR a calculat valoarea cotizației anuale ce revine județului Galați,
aceasta fiind de 103.542,45 lei.
În consecinţă, pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în
calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România este necesară
achitarea cotizaţiei aferente anului 2021 în suma de 103.542,45 lei.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză
economico – socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană.
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de
hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru
al Uniunii Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2021 în forma prezentă.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea

Mariana Boghici/
1 ex./ 27.04.2021

D. Ex. – Laura-Delia Angheluță
.

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI

Nr. 785/ 20.05.2021

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

RAPORT DE SPECI ALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a
cotizaţiei de membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru
anul 2021

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a
cotizaţiei de membru al Uniunii Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul
2021.
Uniunea Națională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) este o organizaţie
neguvernamentală care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, consiliile judeţene din
România ca autorităţi ale administraţiei publice locale.
Consiliul Judeţean Galaţi a aderat la UNCJR încă din anul 1999, dată de la care au fost
desfăşurate, în comun, o serie de activităţi menite să sprijine respectarea principiilor
autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în organizarea şi funcţionarea autorităţilor
administraţiei publice locale.
Pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în calitate de
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România este necesară achitarea
cotizaţiei aferente anului 2021 la nivelul de 103.542,45 lei.
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază:
- art. 10, lit. g, din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România care
prevede că „Membrii Uniunii au următoarele obligaţii: (…) să achite cotizaţia la termenele
stabilite”;
- Hotărârea Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene nr. 4 din
13.02.2009, prin care este stabilit cuantumul cotizaţiei de membru la valoarea de 0,15
ron/locuitor;
- Hotărârea Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene nr. 4 din
04.06.2010, prin care este aprobată o creştere cu 10% a cotizaţiei de membru;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare:
- art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii
principale de atribuţii: (…), lit. b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a
județului; (…) lit. e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și
extern”; alin. (3) „În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul
judeţean: lit. a) aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul
județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
încheiere a exercițiului bugetar (…)” și alin. (7) „În exercitarea atribuțiilor
prevăzute la alin. (1) lit. e) consiliul județean: (…) lit. c) hotărăște, în condițiile legii,
cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din
străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale

autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese
comune”;
art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă
hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”;
art. 196 alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei
publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ
sau individual, după cum urmează: lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă
hotărâri.”
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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