Consiliul Judeţean Bihor
Nr 5114 din 16.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
referitoare la
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea cotizației Consiliului Județean Bihor la Asociația de Dezvoltare
„Transilvania de Nord” pentru anul 2016.
Prin adresa nr. 273 din 09.12.2015 transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”, se solicită aprobarea majorării cotizației aferente Consiliului Județean Bihor
pe anul 2016.
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 156/2007 privind aprobarea asocierii Judeţului
Bihor cu Judeţul Cluj, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Judeţul Maramureş, Judeţul Satu Mare,
Judeţul Sălaj pentru înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de
Nord” prin care a fost aprobată și cotizația anuală ce revine Județelui Bihor,
- Prevederile art. 19 și 20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord”
este necesară adoptarea unei Hotărâri de către Consiliul Judeţean Bihor privind majorarea cotizaţiei
pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”.
Ținând cont de prevederile art. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi
din alte surse, în condiţiile legii”.
În temeiul art.97 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Faţă de cele de mai sus,

PROPUN
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR
adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea cotizației Consiliului Județean Bihor la
Asociația de Dezvoltare „Transilvania de Nord” pentru anul 2016 în sensul majorării acesteia la
suma de 74.468,27 lei

PREŞEDINTE,
CORNEL POPA

Consiliul Judeţean Bihor
DIRECTIA GENERALĂ DEZVOLTARE REGIONALĂ, PROGRAME ȘI PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Serviciul Elaborare Proiecte
Nr 5116 din. 16.03.2016
RAPORT DE SPECIALITATE
privind necesitatea majorării cotizației Consiliului Județean Bihor la Asociația de Dezvoltare
„Transilvania de Nord” pentru anul 2016
Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 156/2007 privind aprobarea asocierii Judeţului
Bihor cu Judeţul Cluj, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Judeţul Maramureş, Judeţul Satu Mare, Judeţul Sălaj
pentru înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord” a fost aprobată
participarea Județului Bihor la constituirea Asociației și cotizația anuală ce revine Județului Bihor.
Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale a Asociaţilor asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„Transilvania de Nord” din data de 28 iunie 2013 aproba cuantumul cotizaţiei anuale aferente
fiecărui membru în sumă de 40.000 lei, pe durata implementării proiectelor finanţate prin P.O.R.
privitoare la “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord.”
Prin adresa cu nr. 273 din 09.12.2015 transmisă de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania de Nord”, se solicită aprobarea majorării cotizației aferente
Consiliului Județean Bihor pe anul 2016 la suma de 74.468,27 în vederea susținerii activității
acesteia și pentru reglarea debitelor de buget.
Având în vedere Expunerea de motive nr 5114 din 16.03.2016 prin care se solicită adoptarea
proiectului de hotărâre privind modificarea cotizației Consiliului Județean Bihor la Asociația de
Dezvoltare „Transilvania de Nord” pentru anul 2016 în sensul majorării acesteia la suma de
74.468,27 lei, precum și faptul că suma majorată a cotizației a fost prevăzută în Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr. 2/2016 privind aprobarea bugetului Județului Bihor și a instituțiilor
subordonate pe anul 2016,
Luând în considerare:
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare
- prevederile art. 46 alin. (1) O.U. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările
şi completările ulterioare ” Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor provin din: a) cotizaţiile
membrilor”,
- art. 12 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ”asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile
legii”.
- art. 91 alin. (1) lit. b) din aceeași lege prin care: ”Consiliul judeţean îndeplineşte
următoarele categorii principale de atribuţii: atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a
judeţului” şi precum
Ţinând cont de prevederile
- art. 97 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare ”(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul
majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului
judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de
către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.”
- 98 coroborat cu art. 44, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNE
CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR

adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea cotizației Consiliului Județean Bihor la
Asociația de Dezvoltare „Transilvania de Nord” pentru anul 2016 în sensul majorării acesteia
la suma de 74.468,27 lei.
Administrator public
Anca Dodescu
Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
În solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat Serviciul Juridic-Contecios
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea din punct de vedere
al legalității.

Întocmit,
Consilier
Dan N. Poinar
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea, legalitatea
Întocmirii acestui act oficial.

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea cotizației Consiliului Județean Bihor la Asociația de Dezvoltare
„Transilvania de Nord” pentru anul 2016
Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Bihor nr.
5114 din 16.03.2016 prin care se propune adoptarea prezentei hotărâri, Raportul de specialitate
nr. 5116 din 16.03.2016 întocmit de Direcției Generale Dezvoltare Regională, Programe și
Proiecte cu Finanțare Externă, Serviciul Elaborare Proiecte, precum și Raportul de avizare
nr.............din...............2016 al Comisiei juridice, dezvoltare regională și cooperare
transfrontalieră și Raportul de avizare nr........din.............2016 al Comisiei de studii, prognoze
economice-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului.
Ținând cont de prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare
- O.U. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările şi completările ulterioare
- art. 12, art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederile art. 97 și 98 coroborat cu art. 45, din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă majorarea cotizaţiei aferente anului 2016 a Județului Bihor către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord la suma de 74.468,27 lei.
Art.2. Se mandatează reprezentantul județului Bihor în Adunarea Generală a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord, domnul Cornel Popa – președinte al
Consiliului Județean Bihor, să voteze aprobarea cotizației prevăzute la art. 1..
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează reședintele
Consiliului Județean Bihor prin Direcția Generală Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu
Finanțare Externă- Serviciul Elaborare Proiecte și Direcţia Generală Economică.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor;
Direcţia Generală de Dezvoltare Regională, Programe şi Proiecte cu Finanţare
Externă;
Direcţia Tehnică;
Compartiment Relaţii cu Consilierii;
Direcţia General Economică;
Compartiment Dezvoltare Regională;
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord”;

Consiliul Județean Bistrița;
Consiliul Județean Cluj;
Consiliul Județean Maramureș;
Consiliul Județean Satu Mare;
Consiliul Județean Sălaj.

PREŞEDINTE,
Popa Cornel

