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HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei pentru anul 2022 ce revine Judeţului Dolj în

calitate de membru al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară;

având în vedere referatul de aprobare nr. 11853/11.05.2022 al Direcţiei

Economice, raportul Serviciului juridic nr. 12226/16.05.2022, precum şi avizul

comisiilor de specialitate,

în baza art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (3) – (5) şi art 10 alin (1) lit. b) din

Legea 315 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârea nr.

16/14.04.2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 182 şi al art. 196 alin. (1)

lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă contribuţia Judeţului Dolj la bugetul Agenției pentru

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, pentru anul 2022, în suma de 2.188 mii lei .

Art. 2 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Un exemplar al hotărârii se va comunica Agenția pentru

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.

Nr. _____                                                       Adoptată la data de  _______ 2022

PREŞEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

AL JUDEŢULUI,

CRISTIAN MARIAN ŞOVĂILĂ
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                               APROBAT                           

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                   PREŞEDINTE 

SERVICIUL BUGET-VENITURI                     DORIN COSMIN VASILE 

Nr. 11853 / 11.05.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuţiei pentru anul 2022 ce revine 

Judeţului Dolj în calitate de membru al Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia 

 

Cu adresa nr. 12775/03.05.2022 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-

Vest Oltenia a solicitat Județului Dolj alocarea de fonduri în anul 2022, reprezentând 

contribuția Județului Dolj la bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Oltenia, destinată decontării cheltuielilor de organizare și funcționare, precum și 

contribuția Judeţului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Călăraşi.  

Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia îndeplineşte funcţia de 

organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest 2021-

2027, care este un document strategic de programare și principalul instrument de 

finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii, adresându-se atât autorităților 

publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii calității vieții în regiune. 

POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 acoperă domenii diverse precum 

inovarea/cercetarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor, 

digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea 

și accesibilitatea, infrastructura verde și biodiversitatea,  infrastructura educațională, 

turism și patrimoniu cultural si dezvoltare teritoriala integrata. 

Viziunea strategică a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 are la bază nevoi de 

dezvoltare, identificate și prioritizate într-un cadru larg partenerial ca fiind cele mai 

relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunii. 

Peste 1,2 Mld de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) si 

bugetul de stat vor fi alocati pentru investitii in Regiunea Sud-Vest Oltenia prin 

intermediul celor 8 Prioritati ale programului: 

P1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice 

P2 – Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor                                       

P3 – Eficiență energetică și infrastructură verde 

P4 – Mobilitate urbană durabilă 

P5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regional                                    

P6 – Educație modernă și incluzivă                                                    

P7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă 

P8 – Asistență tehnică 

Conform prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională sursele 

de încasare a veniturilor Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 

destinate decontării cheltuielilor de organizare și funcţionare ce derivă din desfăşurarea 

activităţii conform obiectivelor propuse cuprind: 

a) alocări de la Fondul Naţional pentru Devoltare Regională; 
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b) contribuţii din bugetele proprii ale consiliior judeţene, în limita sumelor 

aprobate cu această destinaţie prin bugetele respective; 

c) surse financiare atrase. 

În proiecţia privind veniturile și cheltuielile Agenţiei pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Vest Oltenia pe anul 2022 s-au avut în vedere programele de finanţare 

gestionate de agenţie în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional 2021-2027, continuarea activităţilor de implementare şi 

monitorizare ex-post pentru proiectele finanţate din Programul Operaţional Regional 

2014-2020, activităţile de planificare și dezvoltare regională (dezvoltarea de proiecte 

strategice regionale, gestionarea parteneriatelor strategice din cadrul regiunii și între 

regiuni), evoluţia pe un trend crescător a preţurilor la utilităţi, creşterea nivelului 

salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2022, etc. 

Veniturile  estimate a fi încasate în anul 2022 vor fi utilizate pentru efectuarea 

unor cheltuieli absolut necesare desfăşurării activităţii agenţiei, cheltuieli din care 

numai o parte vor fi decontate în cadrul proiectelor pe care agenţia le derulează.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională 

în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum și statutele Birourilor 

de Cooperare Transfrontalieră, Agenţiile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de 

membri fondatori ai Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră trebuie să 

susţină financiar birourile, prin contribuţia anuală de la bugetele consiliilor judeţene. 

Prin Hotărârea nr. 16/14.04.2022 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 

Sud-Vest Oltenia a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia pentru anul 2022, în sumă de 42.859 mii lei. 

La fundamentarea acestui buget a fost luată în calcul o contribuţie a consiliilor judeţene 

la nivelul de 3 lei/locuitor. De asemenea, prin aceeași hotărâre a fost aprobată 

contribuția județelor din regiune la bugetele de venituri și cheltuieli ale Biroului 

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi şi Biroului Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în sumă de 946 mii lei. 

Contribuţia ce revine Judeţului Dolj la bugetul Agenţiei de Dezvoltare 

Regională Sud - Vest Oltenia, pentru anul 2022, este în sumă de 2.188 mii lei, din care: 

2.038 mii lei pentru bugetul propriu al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - 

Vest Oltenia şi 150 mii lei pentru cheltuielile Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Călăraşi. 

Față de cele prezentate se propune spre aprobare alocarea în anul 2022, din 

bugetul propriu judeţean, a sumei de 2.188 mii lei Agenţiei de Dezvoltare Regională 

Sud - Vest Oltenia, din care: 2.038 mii lei pentru contribuția Judeţului Dolj la bugetul 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia și 150 mii lei pentru 

contribuția Judeţului Dolj la bugetul Biroului Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Călăraşi. 

     

   DIRECTOR EXECUTIV, 

 MARIAN MECU                    

                                                                                           ÎNTOCMIT, 

              CISMARU VALENTIN 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală              VIZAT 

 Nr. 12226/16.05.2022                     DIRECTOR EXECUTIV 

 

                Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2022 ce 

revine Județului Dolj în calitate de membru al Agenției pentru Dezvoltare Regională 

Sud -Vest Oltenia 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2022 ce revine 

Județului Dolj în calitate de membru al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest 

Oltenia, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

Obiectul/domeniul reglementat: aprobare contribuției pentru anul 2022 ce revine 

Județului Dolj în calitate de membru al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest 

Oltenia. 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (3) – (5) și art. 10 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 315/2004, cu modificările și 

completările ulterioare;  

            - art. 173 alin. (1) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

serviciului juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat         

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,      

              Daiana Stoica        

                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                Consilier juridic, 

                     Emil Purcărin 




