
 

            PROIECT 

                                                                                                                 Nr. 12 din 22.01.2020 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind achitarea cotizaţiei Judeţului Botoşani la Uniunea Naţională 

 a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2020 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 ianuarie 2020, 

urmare adresei nr. 398 din 03.12.2019 a Uniunii Naționale a Consiliilor Judeţene din 

România și adresei nr. 13611 din 17.09.2019 a Direcției Județene de Statistică Botoșani, 

analizând Referatul de aprobare nr. 992 din 21.01.2020  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind necesitatea achitării cotizației Judeţului Botoşani la Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2020, 

având în vedere: - Raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Promovare și 

Direcției Buget - Finanțe nr. 993 din 21.01.2020, 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi 

parteneriate, 

în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, art.6 lit. a) și art. 10 lit. g) din Statutul Uniunii 

Naționale a Consiliilor Județene, ale Hotărârii nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a 

UNCJR privind stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR şi ale Hotărârii nr. 4 din 

4.06.2010 privind majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR cu 10%, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă achitarea către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 

a sumei de 74.937,39 lei, corespunzătoare sumei de 0,165 lei/locuitor, reprezentând cotizaţia 

Judeţului Botoșani pentru anul 2020.  

Art. 2 Suma prevăzută la art. 1 va fi inclusă în bugetul propriu județean pentru anul 

2020. 

Art. 3 Președintele Consiliului Județean Botoșani, prin direcțiile din cadrul aparatului 

de specialitate, va duce  la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,  Avizat pentru legalitate, 

  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Costică MACALEȚI  Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. ______ din ________ 2020 



 
Nr. 992 din 21.01.2020   

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Doamnelor şi Domnilor Consilieri, 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani este parte componentă a Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România, al cărei scop este, conform art. 5 din Statutul Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România, „înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării 

serviciilor publice în organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

promovarea cooperării regionale şi interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale 

organelor administraţiei publice locale existente în România.”  

  Conform prevederilor Statutului UNCJR, fiecărui membru al Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România îi revine o cotizaţie anuală de plată, în baza datelor comunicate 

cu privire la numărul de locuitori ai judeţului. 

 În conformitate cu Hotărârea nr. 4 din 13 februarie 2009 a Adunării Generale a Uniunii 

Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, cotizaţia anuală a membrilor UNCJR a fost 

stabilită la nivelul de 0,15 lei/locuitor. Prin Hotărârea nr. 4 din 4 iunie 2010, UNCJR a majorat 

cotizaţia anuală a membrilor cu 10%, aceasta atingând astfel nivelul de 0,165 lei/locuitor. De la 

această dată, Adunarea Generală a UNCJR nu a adoptat nicio altă hotărâre care să modifice 

cuantumul cotizaţiei. 

  Prin adresa nr. 398 din 03.12.2019, UNCJR menține cuantumul cotizației calculată pentru 

anul 2020 la valoarea de 0,165 lei/locuitor.  Prin adresa nr. 13611 din 17.09.2019 Direcția 

Județeană de Statistică Botoșani confirmă că pentru județul Botoșani populația după domiciliu la 

1 ianuarie 2019 este în număr de 454.166 locuitori. Deci, cuantumul cotizației calculată pentru 

anul 2020 este în sumă de 74.937,39 lei: 454.166 locuitori   x 0,165 lei/locuitor. 

  Propun includerea în bugetul Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2020 a acestei 

sume şi utilizarea ei pentru achitarea contribuţiei financiare a judeţului Botoşani pentru Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România. 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în 

acest scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Costică MACALEȚI 

 

 

 

 

 

 



 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI PROMOVARE                    DIRECŢIA BUGET-FINANŢE

         

Nr. 993 din 21.01.2020   

 

                                                                                                                                        Vizat,   

 Vicepreședinte, 

                                                                                              Dorin BIRTA  

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

  Fiecare consiliu judeţean este parte componentă a Uniunii Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România (UNCJR), al cărei scop este, conform art. 5 din Statutul Uniunii Naţionale 

a Consiliilor Judeţene din România, „înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării 

serviciilor publice în organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, 

promovarea cooperării regionale şi interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale 

organelor administraţiei publice locale existente în România.” 

   Conform prevederilor Statutului UNCJR, fiecărui membru al Uniunii Naţionale a 

Consiliilor Judeţene din România îi revine o cotizaţie anuală de plată, în baza datelor comunicate 

cu privire la numărul de locuitori ai judeţului. 

 În conformitate cu Hotărârea nr. 4 din 13 februarie 2009 a Adunării Generale a Uniunii 

Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, cotizaţia anuală a membrilor UNCJR a fost 

stabilită la nivelul de 0,15 lei/locuitor. Prin Hotărârea nr. 4 din 4 iunie 2010, UNCJR a majorat 

cotizaţia anuală a membrilor cu 10%, aceasta atingând astfel nivelul de 0,165 lei/locuitor. De la 

această dată, Adunarea Generală a UNCJR  nu a adoptat nicio altă hotărâre care să modifice 

cuantumul cotizaţiei. 

  Prin adresa nr. 398 din 03.12.2019, UNCJR menține cuantumul cotizației calculată pentru 

anul 2020 la valoarea de 0,165 lei/locuitor. Prin adresa nr. 13611 din 17.09.2019 Direcția 

Județeană de Statistică Botoșani confirmă că pentru județul Botoșani populația după domiciliu la 

1 ianuarie 2019 este în număr de 454.166 locuitori. Deci, cuantumul cotizației calculată pentru 

anul 2020 este în sumă de 74.937,39 lei: 454.166 locuitori   x 0,165 lei/locuitor.  

  Propunem  includerea în bugetul Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2020 a acestei 

sume şi utilizarea ei pentru achitarea contribuţiei financiare a judeţului Botoşani pentru Uniunea 

Naţională a Consiliilor Județene din România. 

 

 Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV         DIRECTOR EXECUTIV    

                   Otilia MORUZ                                                                 Magda DIDII  

      

 

 


