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Direcfia Coordonare Organizare
Direcfia Buget Finan{e

Nr.2176 din 16.03.2015

RAPORT COMUN
la proiectul de hotlrdre privind aprobarea cuantumului cotiza{iitor gi contribu{iilor

Jude{ului lalomi{a gi Consiliului Judefean Ialomi{a la unele organisme interneo
pe anul 2015

Proiectul de hotdr6re supus dezbaterli Consiliului Jude{ean Ialomifa, propune
aprobarea cuantumului cotizaliei qi contribujiilor Judelului Ialomifa gi Consiliului
Judelean Ialomila la unele organisme interne, pe anul 2015.

Legalitatea proiectului de hotdr6re este sus{inutb de:
- art.91, alin. (1), lit. e ), coroborat cu alin. (6), lit. c) din Legea nr.2l5l200l a

administraJiei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
potrivit cdrora Consiliul Jude{ean hotdrdqte cooperare&:gi asocierea cu alte unitdli
administrativ - teritoriale din [ard, precum gi aderarea la asociaJii nalionale ale
autoritafilor administraliei publice locale, in vederea promovirii unor interese comune, in
condiJiile legii qi in limitele sale de competenfd;

- art.35, alin. ( 6) din Legeam.27312006 privind finan{ele publice locale, potrivit
cdruia obligaJiile financiare rezultate din aderarea unitafii administrativ - teritoriale la
asociafii interne gi internafionale cu personalitate juridic[, hotirdte de autoritAtile
deliberative, in condiliile legii, se inscriu, se angajeazd, qi se suportd din bugetele locale
ale acestora;

- prevederile Hotdrdriinr. 591 27.12. 1999 a Consiliului Judefean Ialomila privind
inscrierea acestuia ca membru al Uniunii Nalionale a Consiliilor Jude{ene din Rom6nia;

- prevederile Hot[rdrii Uniunii NaJionale a Consiliilor Judefene din RomAnia nr. 4
din 13.02.2009, privind aprobarea nivelului cotiza[iei;

- adresa LTNCJR nr. 22114.01.20L5, prin care se comunicd faptul cd nivelul
cotizaliei anuale a membrilor TINCJR pentru anul 2015 este de 46.537,10lei

- prevederile Legii nr. 31512004 privind dezvoltarea regionali a RomAniei, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, adresa Agenliei pentru Dezvoltare Regionald Sud
Muntenia, inregistratd la Consiliul Judefean Ialomifa sub nr. 1260 din 16.01.2015 qi
Hotdrdrea Consiliului pentru Dezvoltare Regionald - Sud Muntenia nr. 1.1 din 11 .12.2013:

- adresa AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitar6 ,,Situa{ii de Urgen{a Sud
Muntenia" inregistratd la Consiliul Judelean Ialomifa sub nr. 1659 din 15.02.2015, prin
care ne este adus la cunoqtinli cuantumul cotiza[iei pentru anul 2015.

- procesul - verbal al qedinJei Adun[rii Generale al Asocialiei pentru Dezvoltarca
Infrastructurii Locale a Judefului IalomiJa din data de A.A2.2014, inregistrat la Consiliul
Judelean lalomila sub nr. 1447 din 17.02.2014qi adresa nr.295115.01.2014

Aplicarea acestor prevederi la situafia specificd anului 2015, a condus ca prin
proiectul de hotlrdre sd se propund urm[toarele cotiza[ii qi contribufii:

a) 46.537,10 lei, cotizatia anuald la Uniunea Nationald a Consiliilor Jude{ene din
Romdnia;



b) 253.618,00 lei, contribufia anuald Agen{ia pentru Dezvoltare Regionald Sud
Muntenia;

c) 10.000,00 lei, cotizalia anuaIil la Asocia{ia de Dezvoltare Intetcomunitard
,,Situa{ii de Urgen{5 Sud Muntenia;

d) 40.000,00 lei, cotiza\ia anualI a judefului Ialomifa la Asociatiei pentru
Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judefului Ialomi{a.

Avdnd in vedere cd in bugetul propriu al judelului Ialomila pe anul 2015 au fost
prevdzute sume pentru acoperirea contribu{iilor qi cotizaliilor aferente acestui an bugetar
qi cd sunt indeplinite condi{iile de legalitate, oportunitate qi necesitate, propunem
Consiliului Judelean Ialomila adoptarea proiectului de hotdrdre in forma gi con{inutul
prezentate
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