
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4498/25.02.2021 al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, privind modificarea 

Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia, mandatarea reprezentantului județului Dolj să voteze modificarea actului 

constitutiv și a statutului asociației precum și împuternicirea să semneze actele 

adiționale la acestea 

- Raportul Serviciului Juridic nr. 5433/09.03.2021, precum și avizul comisiilor 

de specialitate; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 177/27.09.2007 privind 

participarea Județului Dolj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Sud-Vest Oltenia; 

- Încheierea nr. 59/08.04.2008, pronunțată de Judecătoria Craiova în Dosarul 

nr. 8159/215/2008, prin care Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest 

Oltenia i s-a acordat personalitate juridică; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

În baza art.173  alin. (1) lit. f), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 (1) - Se aprobă modificarea actului constitutiv al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, potrivit Actului adiţional nr. 4/2021, în 

forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 



Sud-Vest Oltenia, potrivit  Actului adiţional nr. 4/2021, în forma prevăzută în Anexa 

nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) - Modificările Actului constitutiv și a Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prevăzute la art. 1 vor fi înscrise, 

potrivit legii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Craiova.  

(2) - Se actualizează Statutul şi Actul constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu modificările prevăzute la art. 1, 

în forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv, Anexa nr. 4, care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se împuternicește domnul Dorin-Cosmin Vasile, Președintele 

Consiliului Județean Dolj, sa aprobe în numele și pe seama Județului Dolj, 

modificarile prevazute la art.1 si art.2 si să semneze Actul constitutiv actualizat, 

Statutul actualizat si actele aditionale aferente acestora, anexate la prezenta hotărâre. 

Art. 4 (1) - Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin-Cosmin 

Vasile, este reprezentantul de drept al Județului Dolj în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

(2) Președintele Consiliului Județean Dolj poate delega calitatea de 

reprezentant al Județului Dolj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, în condițiile legii. 

Art. 5 - Se mandatează reprezentantul Județului Dolj în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia să susțină numirea 

domnului Dorin-Cosmin Vasile ca membru în Consiliul director al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia. 

Art. 6 - Se împuterniceşte domnul Dorin-Cosmin Vasile, având CI/BI Seria 

DZ, nr. 186681 domiciliat în Sat Preajba, Comuna Malu Mare, str. Crinului, nr. 7, 

județul Dolj, să desfășoare formalitățile de actualizare a Actului Constitutiv şi 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, la Registrul 

asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Craiova. 

 Art. 7 (1) Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia.  

(2) Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 

compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Județean Dolj, împreună cu 

persoana juridică de drept privat implicată.   

 

 

            Nr.______                                 Adoptată la data de____________________   

  

                  

    PREŞEDINTE,                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

 

 

  DORIN-COSMIN VASILE                                      ANDA NICOLAE 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                                    SE APROBĂ, 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                             PREŞEDINTE, 

DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROIECTE  

CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ                                             

Nr.  4498/25.02.2021                                                                          

 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia 

 

 
Judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea, prin Consiliile Judeţene, s-au asociat şi au 

înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia prin semnarea actului constitutiv 

autentificat la notar în data de 20.03.2008 sub numărul 1629, în conformitate cu prevederile Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare aprobată prin Legea 

246/2005. 

Asociaţia a fost constituita cu scopul de a promova şi realiza proiecte de dezvoltare 

regională de interes comun în domeniile: servicii sociale, transport, mediu, turism, educaţie, utilităţi 

publice, resurse umane, cercetare-inovare, administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabila, 

cooperare teritorială, competitivitate economică. 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia nu desfășoară activități 

economice, iar obiectivul principal este îmbunătăţirea sistemului regional integrat pentru situaţii de 

urgenţă prin achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru situaţii de urgenţă şi furnizarea în 

comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

 Astfel, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, având ca asociaţi 

Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Consiliul Judeţean 

Olt şi Consiliul Judeţean Vâlcea, a implementat următoarele proiecte: 

• „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă în regiunea Sud Vest Oltenia”; 

• Extinderea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă în Regiunea Sud - Vest Oltenia”; 

• “Optimizarea capacității de intervenție în situații de urgență în Regiunea Sud-Vest Oltenia”. 

Prin cele trei proiecte implementate, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sud-Vest 

Oltenia  a achizitionat 64 de echipamente pentru intervenții în situații de urgență, echipamente 

care au fost predate, pentru a fi utilizate, Inspectoratelor Județene pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, 

Gorj, Mehedinti, Olt şi Valcea, prin încheierea unor contracte de comodat. 

Cele trei proiecte s-au finalizat și se află, în prezent, în perioada de monitorizare post-

implementare. 

Potrivit art. 605 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, ”asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au 

obligația de a revizui statutele și actele lor constitutive”. 



In acest sens se impune realizarea procedurilor legale privind modificarea și completarea 

Actului constitutiv și Statutului Asociației, în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ 

incidente, respectiv: 

ART. 91- Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

    (1) Organele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sunt: adunarea generală a asociaţiei, 

consiliul director şi comisia de cenzori. 

    (2) Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi 

a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. 

    (3) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, 

format din reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ-teritoriale asociate. 

    (4) Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. Hotărârile 

adunării generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor legii 

contenciosului administrativ. 

    (5) Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară. 

    (6) Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare 

intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel 

puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei. Prin statut, asociaţii pot 

să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul 

director, inclusiv preşedintele, să fie impar. 

    (7) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul director poate propune adunării generale 

înfiinţarea unui aparat tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. 

    (8) Dispoziţiile prezentului cod privind asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se completează 

cu prevederile de drept comun privind asociaţiile şi fundaţiile. 

 

ART. 175- Reprezentarea judeţului în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul 

operatorilor regionali 

    Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare 

de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean 

poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre 

vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, 

precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei 

instituţii publice de interes judeţean. 

 

De asemenea, luând în considerare și faptul că: 

- Fondul de Tranziție Justă se va implementa printr-un program operațional dedicat, respectiv 

Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ), care va promova diversificarea economică a 

teritoriilor împreună cu măsuri de recalificare și incluziune activă a lucrătorilor și a 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, însă va sprijini totodată și transformarea 

proceselor industriale necesare pentru o tranziție spre o economie neutră și pentru menținerea 

sau creșterea numărului locurilor de muncă din aceste domenii; 

- Propunerile din Anexa D a Raportului de țară, primită de la Comisia Europeană, pentru 

Regiunea-Sud-Vest Oltenia includ următoarele zone: 

- județul Gorj (extracție și utilizare cărbune pentru producție de energie electrică și 

termică); 

- județul Dolj (utilizare cărbune pentru producție de energie electrică și termică sau în 

industria grea, produse chimice, ciment, de prelucrare a metalelor, îngrășăminte etc.), 



propunem completarea obiectivelor prevăzute la art. III, punctul 2 în Actul constitutiv și art. 5, 

punctul 2 în Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, cu următorul 

obiectiv: spijinirea măsurilor care vor fi finanțate prin Programul Operațional de Tranziție Justă 

(creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie 

profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse regenerabile precum și 

digitalizare). 

Prin urmare, se impune modificarea Actului constitutiv  și Statutului Asociaţiei de Devoltare 

Intercomunitară Sud-Vest Oltenia, astfel încât acestea să reflecte cele menţionate anterior. 

De asemenea, aprobarea modificarii Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei poate fi votata de 

reprezentanţii judeţelor membre doar în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 

hotărâre a consiliului judeţean. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

        Băluță Daniela 

 

        Întocmit, 

                Grosu Nadia 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 5433/09.03.2021 

     

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Actului 

constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 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 şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Sud –Vest Oltenia, propus de Președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea modificării Actului constitutiv 

și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sud –Vest Oltenia. 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 

elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O. G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea 

spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a 

Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile 

de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de 

zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

            

 

               Avizat                                                                          Întocmit 

     Șef Serviciu Juridic                                              Consilier juridic 

         

          Daiana Stoica                           Emil Purcărin    

 

 

 


























































