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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___
privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi
Consiliului Judeţean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2021
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
,
- Referatul de aprobare nr. „dd/2021
Y,pa
- d din (3 04, „2021 al Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomița,
Examinând:
- Raportul de specialiate nr. „dd_/2021
pe
- H din (8.0 „2021 al Direcţiei
Coordonare Organizare;

- Avizul nr.
/2021 - ____ din
„2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi;
- Avizul nr.
/2021 -____ din
„2021 al Comisiei economico-financiare şi
agricultură;
- Adresa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România nr. 860/24.02.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 7319/2021-F din 25.03.2021;
- Adresa Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 579/12.01.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 762/2021-L. din 12.01,2021;
- Adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița nr. 456/05.04.2021,
înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomița sub nr. 8145/2021-T din 05.04.2021;

În conformitatecu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;

- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Cod EP -07-02, ed. 2, vers. 0

Consiliul N Ialomita

IA

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă cuantumul cotizaţiei Consiliului Judeţean lalomița la Uniunea
Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2021, în sumă
de 46.864,13 lei,
Art.2 Se aprobă cuantumul contribuţiei Consiliului Judeţean Ialomița la Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2021 în sumă de 426.037,50 lei.
Art.3 Se aprobă cuantumul cotizației Judeţului lalomița la Asociaţia de Dezvoltare
intercomunitară lalomiţa, pentru anul 2021, în sumă de 200.000,00 lei.
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.
Art.6 Prin grija Secretarului General al Județului lalomița prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre aducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și
organismelor menționate la art. 1 - 3, şi, spre luare la cunoștință, Instituţiei Prefectului —
Judeţul Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean lalomiţa—Secțiunea
“Monitorul Oficiali a! judeţului”.
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Nr.(3 2. 72021 - |- din 13.90.2021
REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuţiilor judeţului
iaiomiţa şi Consijiului Judeţean lalomiţa la unele organisme interne, pe anul 2021

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii, se propune aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi
contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean lalomița ia unele organisme interne, pe anul
2021,
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc cooperarea şi asocierea cu alte unități
administrativ — teritoriale din ţară, precum şi aderarea la asociaţii naţionale ale autorităţilor
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune, în condiţiile legii şi în
limitele sale de competenţă.
Da
Consiliul Județean lalomița a odoptat o serie de hotărâri de aderare la unele organisme
interne.

În calitatea de membru/asociat Judeţul Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomita, are printre
altele şi obligaţia de a aproba cotizația/contribuţia stabilite de fiecare dintre organisme.
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România prin adresa nr. 860/24.02.2021 ne
face cunoscut că, pentru anul 2021, suma de plată ce revine Judeţului Ialomiţa este de 46.864,13
lei, sumă calculată prin raportare la numărul de locuitori al județului lalomița, astfel cum acesta a
fost comunicat de Direcţia județeană de Statistică Ialomița.
Conform adresei nr. 579/12.01.2021 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
nivelul contribuţiei Consiliului Judeţean lalomiţa, pentru anul! 2021, este de 426.037,50 lei,
Cuantumul cotizației Judeţului lalomița la Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Ialomița
este în sumă de 200.000,00 lei/an.

În conformitate cu dispoziţiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile financiare rezultate din acorduri
de cooperare, înfrățire sau de aderare a unităților administrativ — teritoriale la asociaţii interne
organizate la nivel naţional ori la organizaţii internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de
consiliul judeţean, în condiţiile legii, se suportă din bugetul propriu al județului.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi oportunitate, propun Consiliului
Judeţean lalomiţa aprobarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect.

PREŞEDINTE
MARIAN PAVEL
Redactat
Consiliul ii talomita
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor
Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne,
pe anul 2021

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa, propune aprobarea
cuantumului cotizaţiei şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la
unele organisme interne, pe anul 2021.
Conform comunicărilor transmise de organismele la care Judeţul Ialomiţa şi Consiliul
Judeţean Ialomiţa au calitatea de membru/asociat, prin proiectul de hotărâre se propune
următoarele cotizaţii şi contribuţii:
a) 46.864,13 lei cotizaţia anuală la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România;

b) 426.037,50 lei contribuţia anuală la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia;

c) 200.000,00 lei cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa.
Legalitatea proiectului de hotărâre este susținută de :
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean hotărăşte cooperarea şi asocierea cu alte unităţi
administrativ — îeritoriale din ţară, precum şi aderarea la asociaţii naționale ale autorităţilor
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune, în condiţiile legii şi
în lumitele sale de competenţă;
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale,
potrivit căruia obligaţiile financiare rezultate din aderarea unităţii administrativ — teritoriale la
asociaţii interne şi internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative,

în condiţiile legii, se înscriu, se angajează şi se suportă din bugetele locale ale acestora;

- prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională a României, cu
modificările şi completările ulţerioare;
- comunicările transmise de organismele interne, menţionate în preambulul proiectului de
hotărâre.
În bugetulpropriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2021 au fost prevăzute şi aprobate sumele
necesare pentru acoperirea contribuţiilor şi cotizaţiilor aferente anului bugetar în curs.
DIRECTOR EXECUTIV,
IONICA BĂICOIANU
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Către:

Consiliul Judeţean lalomița

In atentia: Domnului Preşedinte

Stimate Domnule Preşedinte,

vă

aducem

la

cunostiință

că

valoarea

cotizaţiei

ce

revine

judeţului

dumneavoastră pentru anul 2021 este da 46.864,13 lei conform numărului de

locuitori din judet, inregistrat la Directia Judeteana de Statistica, 284.025 locuitori”
0,165 ron/locuitor (conform Hotărarii nr.4/13 februarie 2009 şi Hotărarii nr.4/4 iunie

2010)
Pentru orice alte informaţii vă stăm la dispoziţie.

Cu deosebită stimă,

Director General
MunteanuSorin
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Mihaela MOROIANU,
Director executiv adjunct
Direcția buget, finanţe
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Consiliul Judeţean Ialomița

Consiliul Județean Ialomiţa
Liviu Gabriel MUȘAT, Director General

Agenţia pentru Dezvoltare Regională

Data:

12.01.2021
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Stimate domnule Președinte,

Având în vedere:
- prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;
- prevederile Hotărârii nr. 5 din 13 iunie 2018 a Consiliului pentru Dezva ltare
Regională Sud Muntenia privind modul de calcul al contribuţiitor anuale ale Cans iilor
judeţene la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia începând cu
anul 2019;

- indicatorii statistici publicați de către Institutul Naţional de Statistică cu priv re la
populația după domicitiu la 1 iulie 2020;
- prevederile Hotărârii nr. 22 din 17 decembrie 2020 a Consiliului pentru Dezvq ltare

Regională Sud-Muntenia privind aprobarea

bugetului Agenţiei pentru Dezvalitare

Regională Sud-Muntenia pentru anul 2021,
contribuția Consiliului Judeţean ialomița este în valoare de 426.037,50 lei.
Consiliul i lalomita

|N | |

În contextul de mai sus, precum şi a faptului că, în cursul anului 2020 a fost achitată

integral suma prevăzută, vă rugăm să luaţi în calcul la stabilirea contribuției
Consiliului Judeţean lalomiţa la bugetul Agenţiei pentru anul 2021, valoarea rnai sus
menționată.

Contul de virament al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională SUD MUNTENIA este
R009TREZ2015073XXX001 544 - Trezoreria Călăraşi,
Transmitem în anexă hotărârea de aprobare a bugetului pe anul 2021.
Vă mulțumim şi pe această cale pentru sprijinul constant şi definitoriu pe care îl
acordați Agenţiei!

Cu deosebită considerație,

Director,

Direcţia economică

Andreea Mirela JACHE

Director General,

Gândim giabal
Acţianăimn iaca!
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Consiliul Judeţean Ialomiţa
În atenţia Domnului Preşedinte, Marian Pavel
Având în vedere prevederile art.l şi art.1l din Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, precum şi Hotărarea AGA nr.9 din

16.01.2021 prin care se stipulează cuantumul cotizației anuale, va rugăm prin
prezenta, ca în Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, să
aveţi în vedere şi bugetarea cotizaţiei de membru în cadrul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în sumă de 200.000 lei.
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