ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii unor cotizaţii pentru anul bugetar 2019
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.5613/08.04.2019 la proiectul de hotărâre
inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea-Flaviu Bobora;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 91 alin.1 lit.e și alin.6 lit.a din Legea administrației publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă plata cotizaţiei la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România în sumă de 75.845,72 lei
Art.2 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România în
sumă de 500 lei.
Art.3 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din
România în sumă de 180 lei.
Art.4 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor
din Judeţele din România în sumă de 500 lei.
Art.5 Se aprobă plata contribuţiei la Asociaţia SALVITAL Hunedoara în sumă de
2.298.355 lei.
Art.6 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua
Prest” Hunedoara în sumă de 408.243 lei.
Art.7 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa
Valea Jiului” Petroşani în sumă de 50.000 lei.
Art.8 Se aprobă plata contribuţiei la Agenţia de Dezvoltare Regională Regiunea
Vest în sumă de 1.269.603 lei.
Art.9 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului” în
sumă de 40.000 lei.
Art.10 Se aprobă plata cotizaţiei la Adunarea Regiunilor Europei în sumă de
21.000 lei.

Art.11 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara” în sumă de 831.297,60
lei.
Art.12 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Serviciul Judeţean Pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” în sumă de 3.260.000 lei.
Art.13 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST în sumă totală de 98.000 lei.
Art.14 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale
de Ordine Publică (ANATOP) în sumă de 5.000 lei.
Art.15 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia „Patrimonium” Orăştie în sumă de
25.000 lei.
Art.16 Se aprobă plata cotizaţiei la Asociaţia Producătorilor de Produse
Tradiţionale şi Ecologice Hunedoara în sumă de 15.000 lei.
TOTAL= 8.398.524,32 lei
Art.17 (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze,
buget, finanţe și Serviciul relații externe, asocieri și comunicare interinstituțională și se
va comunica celor prevăzuți la art.1 – 16, prin grija Serviciului administraţie publică
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara.
(2) Prezenta poate fi contestată în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ____________2019

AVIZAT:
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Daniel Dan

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 5613 / 08.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul Judeţean Hunedoara, prin intermediul preşedintelui şi al unor funcţionari
publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, deţine calitatea de membru sau
este reprezentat în mai multe structuri neguvernamentale din ţară şi străinătate, astfel:
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Secretarilor de Judeţe
din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe, Asociaţia Directorilor Economici şi
Contabililor din Judeţele din România, Asociaţia „SALVITAL” Hunedoara, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, Agenţia pentru Dezvoltare Regională – Regiunea
Vest România, Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului”, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean Pentru Ocrotirea Animalelor
Fără Stăpân”, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor
de Urgenţă ADIVEST, Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică
„ANATOP”, Asociaţia „Patrimonium”, Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi
Ecologice Hunedoara şi Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.).
UNIUNEA NAŢIONALĂ A CONSILIILOR JUDEŢENE DIN ROMÂNIA este
constituită ca structură neguvernamentală ce reuneşte toate consiliile judeţene din
România şi are sediul în municipiul Focșani, judeţul Vrancea, având ca principale
obiective înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice locale, în
organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice, promovarea cooperării
regionale şi interregionale, precum şi colaborarea cu celelalte structuri asociative ale
administraţiei publice locale din ţară şi străinătate. Prin adresa nr. 584/14.01.2019
înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 823/21.01.2019,
UNCJR transmite Consiliului Judeţean Hunedoara cuantumul cotizaţiei pentru anul
bugetar 2017 în sumă de 75.845,72 lei.
ASOCIAŢIA SECRETARILOR DE JUDEŢE DIN ROMÂNIA este constituită ca
organizaţie profesională, apolitică şi nonprofit, fiind înscrisă în Registrul special al
persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr.229/1998 a Tribunalului Vrancea şi are ca
obiective crearea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor profesionale, sociale şi economice, ale acestei categorii de salariaţi şi dezvoltarea unor relaţii de
colaborare şi asociere cu organizaţii ale salariaţilor din administraţia publică din ţară sau
din alte ţări, pentru asigurarea respectării legilor de către autorităţile administraţiei
publice în cadrul cărora funcţionează, dar şi la cunoaşterea normelor juridice de interes
general de către cetăţeni, în slujba cărora se efectuează serviciile publice. Prin adresa
nr. 1/21.01.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean sub nr.
1418/31.01.2019 se transmite cuantumul anual al cotizației Consiliului Județean
Hunedoara în sumă de 500 lei.
ASOCIAŢIA ARHITECŢILOR ŞEFI DE JUDEŢE DIN ROMÂNIA este constituită
ca organizaţie profesională de interes public, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit,

fiind înscrisă în Registrul special al persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. 1475/1999
a Tribunalului Cluj, având ca obiectiv primordial promovarea activităţii de urbanism şi
amenajarea teritoriului, ca element principal în asigurarea dezvoltării durabile, în
concordanţă cu doctrinele europene. Prin adresa Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe din
România nr. 1/30.01.2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara
sub nr. 1450/31.01.2019, se transmite cuantumul anual al cotizaţiei Consiliului Judeţean
Hunedoara în sumă de 180 lei/an.
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR DIN JUDEŢELE
DIN ROMÂNIA este constituită ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică
şi nonprofit, fiind înscrisă în Registrul special al persoanelor juridice prin Sentinţa civilă
nr. 422/1999 a Tribunalului Tulcea, prin activitatea întreprinsă, această asociaţie îşi
propune promovarea intereselor economico-sociale, profesionale ale acestei categorii de
salariaţi, implicarea directorilor în procesul de elaborare a actelor normative de interes
public, derularea unor proiecte/programe privind dezvoltarea judeţeană şi regională, etc.
Prin adresa nr. 21/16.01.2019 Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţe
din România şi înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Judeţean Hunedoara
sub nr. 776/18.01.2019 se transmite instituţiei noastre cuantumul cotizaţiei anuale în
sumă de 500 lei/an.
ASOCIAŢIA ,,SALVITAL” HUNEDOARA a fost constituită prin voinţa comună a
membrilor fondatori, printre care şi Consiliul Judeţean Hunedoara, şi are ca scop crearea
unei componente integrate la nivelul judeţului, specializată în acordarea ajutorului de
urgenţă, resuscitarea şi descarcerarea victimelor accidentelor de orice natură, operaţiilor
de salvare, precum şi transportul acestora la prima unitate medicală cu competenţă
adecvată.
Personalitatea juridică a Asociaţiei ,,SALVITAL” Hunedoara a fost recunoscută de
către Judecătoria Deva prin Încheierea civilă nr.9/A/2005, fiind dispusă înscrierea
acesteia în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa instanţei.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 287/2018 s-a aprobat
modificarea contribuţiei anuale a Consiliului Judeţean Hunedoara către Asociaţia Salvital
Hunedoara în vederea finanţării cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dezvoltare a
acesteia şi a Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare al Judeţului
Hunedoara (SMURD), de la 3 lei/locuitor al județului/an, la 5 lei/locuitor al judeţului/an,
începând cu data de 1 decembrie 2018, întocmindu-se Actul Adițional Nr. 2 la Acordul nr.
1317/7/2012 (CJH), respectiv nr. 7/21.02.2015 (SALVITAL), cuantumul cotizației
Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2019 fiind în sumă de 2.298.355 lei.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ – REGIUNEA VEST
ROMÂNIA s-a înfiinţat ca instituţie neguvernamentală, nonprofit şi de utilitate publică,
prin Sentinţa civilă nr.472/PI/1999 a Tribunalului Timiş şi face parte din ansamblul
organismelor şi instrumentelor financiare, regionale şi naţionale descris în Legea
nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, drept sistemul naţional al
dezvoltării regionale. Acesta a fost instituit pentru a permite României absorbţia
fondurilor structurale în perioada de pre-aderare. Regiunea de Dezvoltare Vest este
compusă din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, sediul central al Agenţiei
se găseşte la Timişoara, iar în fiecare din reşedinţele de judeţ ale celorlalte judeţe
componente ale Regiunii ADR Vest există Birouri Teritoriale.
În conformitate cu prevederile art.10 alin.1 lit. b din actul normativ mai sus indicat,
programele de dezvoltare regională şi cheltuielile de funcţionare a agenţiilor pentru

dezvoltare regională se finanţează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se
constituie şi din contribuţii alocate din bugetele proprii ale judeţelor sau al municipiului
Bucureşti, după caz, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie prin bugetele
respective. Prin adresa nr. 1416/25.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a
Consiliului Județului Hunedoara sub nr. 1227/28.01.2019, ADR – Regiunea Vest
transmite Consiliului Județean Hunedoara Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare
Regională nr. 10/2018 prin care au fost aprobate contribuțiile la Fondul pentru Dezvoltare
Regională Vest a Județului Hunedoara pentru anul 2019, în sumă totală de 1.269.603
lei/an.
ASOCIAŢIA INTERCOMUNALĂ „ŢARA HAŢEGULUI” s-a constituit în anul
2005 în urma asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliile locale ale oraşului
Haţeg şi ale comunelor General Berthelot, Densuş, Răchitova, Toteşti, Sarmizegetusa,
Rîu de Mori, Sântămăria Orlea, Sălaşu de Sus, Baru, Pui, Bretea Română, precum şi cu
Universitatea Bucureşti, Universitatea din Petroşani, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi
Romane Hunedoara – Deva, S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti Sucursala Rîu Mare, şi
Hidroelectrica S.A.
Scopul acestei asociaţii îl reprezintă identificarea problemelor globale ale
comunităţilor locale membre şi stabilirea modului de rezolvare a acestora în conformitate
cu prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, asociaţia doreşte să
ajute la gestionarea celor trei parcuri naturale din zonă: Parcul Naţional Retezat, Parcul
Natural Grădiştea Muncelului – Cioclovina şi Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului.
Prin adresa Asociaţiei Intercomunale „Ţara Haţegului” nr. 7/28.01.2019
înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara sub nr. 1236/29.01.2019 se
transmite cuantumul cotizaţiei Consiliului Județean Hunedoara, în sumă de 40.000 lei/an.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA PREST
HUNEDOARA” s-a constituit în anul 2008 în urma asocierii Consiliului Judeţean
Hunedoara cu unele consilii locale din judeţul Hunedoara, asociere aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.93/2008.
Această asociaţie are ca scop: realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată din bazinele
hidrografice ale Văii Mureşului, pentru o îmbunătăţire a serviciilor, creşterea capacităţii
de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare
privind serviciile.
Prin adresa nr. 31/15.01.2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Hunedoara sub nr. 567/15.01.2019 se transmite Consiliului Județean Hunedoara
propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în care se solicită
Consiliului Județean Hunedoara cu titlul de cotizație pe anul bugetar 2019 suma de
408.243 lei.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „APA VALEA JIULUI” sa constituit în anul 2008 în urma asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliile
locale ale municipiilor Lupeni, Petroşani, Vulcan şi a oraşelor Aninoasa, Petrila şi Uricani,
asociere aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 35/2008.
Această asociaţie are ca scop: realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată, din bazinul
hidrografic al Văii Jiului, pentru o îmbunătăţire a serviciilor, creşterea capacităţii de

atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare
privind serviciile.
Prin adresa nr. 8/16.01.2019, înregistrată la registratura Consiliului Județean
Hunedoara sub nr. 692/17.01.2019, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Valea
Jiului” a transmis Consiliului Județean Hunedoara cuantumul contribuției pentru anul
bugetar 2019 în sumă de 50.000 lei. Asociația a comunicat prin adresa nr. 8/16.01.2019,
înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 692/17.01.2019,
Hotărârea nr. 29/17.12.2018 a Adunării Generale a Asociației vizând aprobarea
cuantumului menționat.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,SISTEM INTEGRAT DE
GESTIONARE A DEŞEURILOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA’’ s-a constituit în anul
2009 în urma asocierii Consiliului Judeţean Hunedoara cu unele consilii locale din judeţul
Hunedoara, asociere aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.110/2009. Această asociaţie are ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de
salubrizare în localităţile din judeţul Hunedoara, precum si creşterea capacităţii de
atragere de fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare în
infrastructura aferentă acestor servicii. Prin adresa nr. 1776/29.11.2018 înregistrată la
registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 18.564/29.11.2018, se transmite
cuantumul cotizației ce îi revine instituției noastre pe anul bugetar 2019 în sumă de
831.297,60 lei.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SERVICIUL JUDEŢEAN
PENTRU OCROTIREA ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN”, s-a constituit în anul 2012 în
urma asocierii Judeţului Hunedoara cu unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ,
asociere aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 52/2012. Prin
adresa nr. 38/21.01.2019, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean
Hunedoara sub nr.5867/10.04.2019, se transmite Consiliului Judeţean Hunedoara
cuantumul cotizației necesar asociaţiei pentru anul bugetar 2019, în cuantum de
3.260.000 lei.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VEST PENTRU
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ – „ADIVEST” s-a constituit în anul
2008 prin asocierea Judeţului Hunedoara cu Judeţul Arad, Judeţul Caraş-Severin şi
Judeţul Timiş, asociere aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara
nr.149/2008.
Această asociaţie are ca scop îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de
urgenţă la nivelul fiecărui judeţ din Regiunea Vest prin reducerea timpului de intervenţie
pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.
Prin adresa nr. 83/05.12.2018 înregistrată la Registrul General al Consiliului
Judeţean Hunedoara sub nr. 18.998/05.12.2018, se transmite instituţiei noastre
Hotărârea A.G. ADIVEST care a stabilit cotizaţia CJ Hunedoara la ADIVEST pentru anul
bugetar 2019 în sumă de 98.000 lei.
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A AUTORITĂŢILOR TERITORIALE DE ORDINE
PUBLICĂ „ANATOP” este o asociaţie profesionistă, apolitică, neguvernamentală,
organizată ca persoană juridică română fără scop lucrativ, constituită din preşedinţi ai
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică (ATOP), având ca principal scop sprijinirea
activităţilor ATOP-urilor prin crearea unui partener reprezentativ la nivel naţional de
dialog cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi centrale, de a crea un cadru
organizat şi profesional de informare şi perfecţionare a membrilor ATOP şi de a facilita

schimbul de informaţii şi experienţă în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării acestor
structuri. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Hunedoara a fost validată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.145/2012 iar contribuţia Consiliului
Judeţean Hunedoara la această asociaţie a fost aprobată prin Hotărârea nr.195/2013.
Prin adresa nr. 169/15.01.2019 înregistrată la registratura Consiliului Județean
Hunedoara sub nr. 569/15.01.2019 Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de
Ordine Publică transmite Consiliului Judeţean Hunedoara cotizaţia anuală a membrilor în
cuantum de 5.000 lei.
ASOCIAŢIA „PATRIMONIUM” ORĂŞTIE este o organizaţie non-guvernamentală
şi fără scop patrimonial care îşi desfăşoară activitatea din anul 2004 şi al cărei obiect de
activitate se înscrie în ideea de susţinere şi promovare a culturii, a conservării şi
promovării patrimoniului cultural al judeţului Hunedoara. Organizarea şi funcţionarea
Asociaţiei Patrimonium Orăştie se realizează conform statutului şi actului constitutiv. Prin
adresa nr. 7/2013, Asociaţia Patrimonium Orăştie adresează Consiliului Judeţean
Hunedoara invitaţia de a adera în calitate de membru asociat la această asociaţie cu
scopul de a contribui la îmbunătăţirea şi conservarea patrimoniului cultural şi istoric al
Muzeului Satului Transilvănean de la Orăştie-Turdaş. Asocierea a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.136/2013. Prin adresa Asociaţiei
PATRIMONIUM nr. 1/18.01.2019 înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Judeţean Hunedoara sub nr. 836/21.01.2019 se transmite instituţiei noastre cuantumul
cotizaţiei pe anul bugetar 2019 în sumă de 25.000 lei.
ADUNAREA REGIUNILOR EUROPEI (A.R.E.) este un organism pan-european
înfiinţat în 1985, cu sediul la Strasbourg (F) și Bruxelles (B), care reuneşte peste 250 de
regiuni din 35 de ţări din Europa lărgită, membre cu drepturi depline şi 16 organizaţii
transnaţionale ca membri asociaţi, fiind singura formulă asociativă europeană la nivel de
regiuni.
Judeţul Hunedoara este membru cu drepturi depline şi a activat permanent în
ARE, din anul 1992, fiind primul judeţ din România ce a devenit membru al unui
organism european, după schimbările din 1989. Actualmente 31 de judeţe din România
activează, ca membre în A.R.E. şi datorită lobby-ului hunedorean.
Scopul organizaţiei este de a apăra dreptul regiunilor în aplicarea principiilor
subsidiarităţii, descentralizării şi a drepturilor comunităţilor locale, în contextul
democraţiei europene, cu respectarea legilor internaţionale şi a statelor de provenienţă.
Mulţi ani, ARE a fost umbrela unde regiunile din Europa au întâlnit cadrul adecvat de
creare a unor parteneriate şi de accesare a unor fonduri de dezvoltare, ARE acţionând
prin Comisii Permanente, Grupuri de lucru – Subcomisii şi Raportori.
Calitatea de membru o au atât autorităţile locale cât şi regionale din Europa,
precum şi organizaţii sau autorităţi, agenţii, centre de cercetare, etc.
Prin adresa din 26.10.2018, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Județean Hunedoara sub nr. 16.812/02.11.2018, se transmite cuantumul cotizației
Consiliului Județean Hunedoara pe anul bugetar 2019 în sumă de 4.207 Euro (circa
21.000 lei).
ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIŢIONALE ŞI
ECOLOGICE HUNEDOARA este o persoană juridică română, de drept privat, fără scop
patrimonial şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare. Asocierea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.

111/2013. Prin adresa nr. 38/17.01.2019 înregistrată la Registratura Consiliului Județean
Hunedoara sub nr. 844/21.01.2019 asociaţia transmite cuantumul cotizației Consiliului
Județean Hunedoara pentru anul bugetar 2019 în sumă de 15.000 lei.
Având în vedere că o parte din bugetul propriu al structurilor neguvernamentale în
care Consiliul Judeţean Hunedoara este membru sau este reprezentat, o constituie
cotizaţiile şi contribuţiile membrilor lor, considerăm necesară plata acestora din bugetul
propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019, în vederea desfăşurării în cadru legal a
activităţii lor.
Faţă de cele relatate mai sus, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
înaintăm spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
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Consiliul Judeţean Hunedoara, prin intermediul Preşedintelui şi al unor funcţionari
publici din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, deţine calitatea de membru sau este
reprezentat în mai multe structuri neguvernamentale din ţară şi străinătate, organizate ca
asociaţii apolitice şi non-profit, după cum urmează: Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România, Asociaţia Secretarilor de Judeţe din România, Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe,
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, Asociaţia „SALVITAL”
Hunedoara, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, Asociaţia
de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, Agenţia pentru Dezvoltare Regională –
Regiunea Vest România, Asociaţia Intercomunală „Ţara Haţegului”, Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara”, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Judeţean Pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stăpân”,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST,
Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, Asociaţia
„PATRIMONIUM” Orăştie, Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice
Hunedoara şi Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.).
În conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului României nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, o parte din bugetul
propriu al acestor structuri neguvernamentale în care Consiliul Judeţean Hunedoara este
membru sau este reprezentat, o constituie cotizaţiile membrilor lor, considerăm că plata
acesteia este necesar a fi efectuată din bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2019, în
vederea funcţionării, desfăşurării şi dezvoltării activităţilor structurilor mai sus indicate.
Faţă de cele prezentate, propunem iniţierea unui proiect de hotărâre cu obiectul mai
sus enunţat şi supunerea lui spre dezbaterea şi aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara.
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