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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind modifkarea Hoteireirii Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a nr. 18 din 31.01.2023 
privind aprobarea cuantumului cotiza ţ illor ş i contribuţ illor  Jude  ţ ului lalomita 51 

Consiliului Jude pan lalomiţ a la unele organisme interne, pe anul 2023 

Consiliul Judetean lalomita, 
Avă nd tri vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  1471 /2023 - Ldin  011  .03.2023 al Pre5edintelui 

Consiliului Judetean lalornita, 
Examin ă nd: 

Hotă ră rea Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania nr. 8 din 16,02.2023 privind aprobarea actualiză rii ş i modului de calcul al 
cotiza ţ lei membrilor UNCJR; 

- Hotă rarea Consiliului Judet-ean lalomita nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea 
cuantumului cotizatillor 51 contributiilor Judetului lalomita 51 Consiliului Judetean lalomita 
la unele organisme interne, pe anul 2023; 

Raportul de  special/ate nr. ---  /2023 - 12---  din 	.03.2023  at Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. 	/2023 - 	din 	.2023 al Comisiei juridice, de disciplin 6, 
drepturi, obligati' 5i incompatibilit ăţ i; 

nr. 	/2023 - 	din 	.2023  at Comisiei economico-financiare 
5i agricultură ; 

Adresa Uniunii Nationale a Cons//ii/or Judetene din Romania, Tnregistrată  la 
Consiliul Judetean lalomita sub nr. 5560/2023 N din 28.02.2023; 

Tn conformitate cu: 
prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) 5i at/n. (7) lit. c) din Ordonanta de Urgen ţ 6 a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i complet6rile 
ulterioare; 

prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, 
cu modifică rile 5i complete,' rile ulterioare; 

- prevederile art. 60, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind norm  ele de 
tehnică  legislativ6 pentru elaborarea actelor normative, republicată , Cu modific6rile .ş i 
cornplet6rile ulterioare; 

Cod FP -07-06, ed, 2, yens. 0 



- prevederile art. 46 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare ş i functionare a 
Consiliului Judetean lalomita, apro bat prin Hot&Cirea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 
din 30.03.2021, cu modific ă rile completă  rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art.I Art. 1 la Hotă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 18 din 31.01.2023 privind 
aprobarea cuantumului cotizatiilor ş i contributiilor Judetului lalomita ş i Consiliului 
Judetean lalomita la uncle organisme interne, pe anul 2023, se modific ă  i ye avea 
urm ă torul cuprins: 

"Art.1 Se aprobă  cuantumul cotizatiei Consiliului Judetean lalomita la Uniunea 
Nationale/ a Consiliilor Judetene din Romania, pentru anul 2023, ?n sum ă  de 55.507 lei." 

Art.11 Prezenta hotă rare devine obligatorie ş i produce efecte de la data 
comunică rii. 

Art.III Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita prezenta hot ă  rare va fi 
conlunicată , spre aducere la ?ndeplinire, directiilor de specialitate implicate, Uniunii 
Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, ş i, spre luare la cuno ş tintă , Institutiei 
Prefectului Judetul lalomita, urmând a fi publicat ă  pe Consiliului Judetean 
lalomita — Sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 
Con trasemneaz ă  pen tru Iegalitate, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului Ialomita 
Adrian Robert 10NESCU 

Nr. 	 Rd/0c 
Adoptată  la Slobozia 	 R.C. 
Astazi 	.2023 	 2 ex. 
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PREŞ EDINTE 

REFERAT DE APROBARE 
Ia proiectul de hoteiretre privind modificarea Hoteirârii Consiliului Judetean Ialomita nr. 18 din 
31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizatillor ş i contributiilor Judetului lalomita ş i  

Consiliului Judetean lalomita Ia unele organisme interne, pe anul 2023 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii se propune modificarea Hotă rarii Con  si/lu/ui  
Judetean lalomita nr. , 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizotillor ş i 
contribuffilor Judetului lalomita ş i Consiliului Judetean lalomita la unele organisme interne, pe 
anul 2023. 

Avâncl  în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit, e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din 
Ordonanta de Urgentă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifică rile 51 
cornpletă rile ulterioare, consiliile judetene hot ă ră sc coo perarea ş i asocierea cu cite unită ti 
administrativ — teritoriale din tar& precum ş i aderarea la asociatii nationale ale autorit ă tilor 
administratiei pub/ice locale, în  vederea promovă rii unor interese comune, în conclitille legii ş i  în  
limitele sale de competent& 

Consiliul Judetean lolornita a ado ptat o serie de hotă rari de aderare la uncle organisme 
interne. 

În calitatea de membrulasociat Judetul lalomita ş i Consiliul Judetean lalomito, are 
printre altele ş i obligatia de a aproba cotizatia/contributia stabilite de fiecare dintre organisme. 

Conform adresei nr. 705 din 27.02.2023 Uniunil Nationale a Consiliilor Judetene din 
Romania comunicti nivelul cotiza ţ iei Jude ţ ului lalomita, pe anul 2023, care este Tri cuanturn de 
55.507 lei, astfel cum a fast aprobata de Adunarea General ă  a Uniunii prin Hotă rarea nr. 8 din 
16.02.2023. 

În conformitate Cu  dispoziţ ille art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
pub/ice 	cu modifică rile ş i cornpletă rile ulterioare, obligatiile financiare rezultate din 
acorduri de cooperare, infră tire sau de aderare a unit ă tilor administrativ 	teritoriale la 
asociatii interne organizate la nivel national on la organizatii Internationale cu personalitate 
juridică , hotă ră te de consiliul judetean, "in conditiile legii, se suport ă  din bugetul propriu al 
judetului. 

Constatand că  sunt fndeplinite conditiile de necesitate ş i oportunitate, pro pun 
Consiliului  Jude  ţ ean lalomiţ a aprobarea hotă rarii fn forma ş i continutul prezent ate  Fr) proiect. 

Redact at  
Cristian Raureanu 
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Direetia Coordonare Organizare 	 Nr. 157,72--  /2023 -A din 	03   .2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proieetul de hotArare privind modificarea Hoarfirii Consiliului Judetean Ialomita nr. 18 din 

31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizatillor §i contributiilor Judetului Ialomita §i 
Consillului Judetean Ialomita la unele organisme interne, pe anul 2023 

Proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a propune modiftcarea 
Hotă rarii Consiliului Judetean Ialomita nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului 
cotizatiei si contributiilor Judetului Ialomita si Consiliului Judetean Ialomita la unele organisme 
interne, pe anul 2023. 

Conform adresei nr. 705 din 27.02.2023 a Uniunii Nationale a Consiliilor Tudetene din 
Romania, nivelul cotizatiei Judetului Ialomita, aferent ă  anului 2023, este in cuantum de 55.507 lei, 
astfel cum a fost aprobat ă  de Adunarea General ă  a Uniunii Corisiliilor Judetene din Romania prin 
Hotă rarea nr. 8 din 16.02,2023. 

Legalitatea proiectului de hotă rare este sustinută  de : 
- prevederile art, 173  aim.  (1) lit. e), coroborat cu  aim.  (7) lit. c) din Ordonanta de Urgentă  a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile si complet ă rile ulterioare, 
potrivit c ă rora consiliul jude ţ ean hotă ră ste cooperarea si asocierea cu alte unit ă ti administrativ 
teritoriale din Ord, precum ş i aderarea la asociatii nationale ale autorită tilor administratiei publice 
locale, in vederea promov ă rii unor interese comune, in conditiile legii ş i in limitele sale de 
competent ă ; 

- prevederile art. 35  aim.  (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, potrivit 
că ruia obligatiile financiare rezultate din aderarea unit ăţ ii administrativ 	teritoriale la asociatii 
interne ş i internationale cu personalitate juridic ă , hot ă rate de autorit ăţ ile deliberative , in conditiile 
legii, se inscriu, se angajeaz ă  si se suportă  din bugetele locale ale acestora; 

prevederile art. 60, art. 61 ş i art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativ ă  pentru elaborarea actelor normative, republicat ă , cu modific ă rile  i  complet ă rile 
ulterioare, ş i ale art. 46 ş i art. 47 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 
Judetean Ialomi ţ a, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean Ialomita nr. 46 din 30.03.2021, cu 
modifică rile  i  completă rile ulterioare; 

adresa nr. 705 din 27.02.2023 a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania 
inregistrat ă  la Consiliul Judetean Ialomita sub nr. 5560/2023 - N din 28.02.2023. 

In bugetul propriu al judetului Ialomita pe anul 2023 a fost prev ă zut ă  ş i aprobată  suma 
necesar ă  pentru acoperirea acestei cotizatii aferent ă  anului bugetar in curs. 

Fat ă  de cele prezentate mai sus, propunem modificarea Hot ă rarii Consiliului Judete .an 
Ialomita nr. 18 din 31.01.2023 privind aprobarea cuantumului cotizatiei ş i contributiilor Judetului 
Ialomita ş i Consiliului Judetean lalomita la uncle organisme interne, pe anul 2023. 

cuy EC.O. 
• GARIJ 
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Nr.705 din 27.02.2023 

Că tre, 

Consfflul Judefean IALOMIŢA 

D-/u/ pre.,5edinte Pavel Marian 

Ală turat vă  inaitgm in copie Hotă rdrea Adună ril Generale a 
U.N.CJ.R. nr.8/16.02.2023, privind aprobarea actualiză rii i moduli,/ de 
calcul at cotizatiei membrilor 

Conform prevederilor hotă rSrli, vă  comunkăm mai jos urmă toarele: 

nr. 
crt, 

ExplicatH Populatie 	cu 
domiciliul 	in 
judet 	la 
01.07,2022- 
date .1NJ 

Cotizatie 
Hot.nr 

. 8/2023 
Lei/cap /ac 

Total sunia 
and 2023 

Lei - 

1 2 3 4=2x3 
Catizatie anul 2023 277.535 0,2 55,507 

Vă  multumirn pentru colaborare, 

Cu stimel, 

Director general, 

S /7 Munteanu 
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