
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova,  

în calitate de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România(UNCJR),  aferentă anului 2017 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, 

Preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul 

nr.19099/21.09.2017 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare Externă prin care se 

propune aprobarea cotizaţiei anuale a județului Prahova, în calitate de 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România aferentă 

anului 2017; 

- Hotărârea nr.2 din 7 feb.2001 privind aderarea Consiliului Judeţean 

Prahova la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 

- În temeiul prevederilor art.91 alin.(6), lit.c şi art.97 din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală a județului Prahova, în calitate de membru al 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România aferentă anului 2017,  în 

sumă de  122779,64 lei. 

Art.2. Direcţia Proiecte cu Finanțare Externă şi Direcţia Economică vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Directia Juridic Contencios si Administratie Publica va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader  

 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 

 
Ploieşti, 29 sep 2017 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova, membru al  

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), 

 aferentă anului 2017 

 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România este o organizaţie 

neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului consimţământ, Consiliile 

Judeţene din România, ca autorităţi ale administraţiei publice locale, constituită 

conform Ordonanţei nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii.  

Scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR îl reprezintă  “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”, având următoarele 

obiective: 

1. Adaptarea la legislaţia şi exigenţele comunitare ale Uniunii Europene privind 

administraţia publică locală; 

2. Promovarea şi aplicarea principiilor de dezvoltare regională; 

3. Realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare; 

4. Sprijinirea dezvoltării durabile şi regionale – politic (intern şi internaţional), 

economic, social, cultural, de mediu, etc.; 

5. Coordonarea interregională şi reprezentarea intereselor la nivel naţional şi 

internaţional pe baza principiului subsidiarităţii; 

6. Sprijinirea participării civice la procesul decizional prin deschidere, 

transparenţă, informare şi participare directă la iniţiativele legislative locale; 

7. Susţinerea teritorială a proceselor macroeconomice şi a priorităţilor naţionale; 

8. Realizarea unor programe de cooperare (pe plan intern – între judeţe şi regiuni, 

iar pe plan extern – cooperare regională şi parteneriat în Europa Centrală şi de 

Est); 

9. Reducerea dezechilibrelor privind nivelurile de venit între judeţe şi regiuni, 

prin promovarea programelor de dezvoltare regională; 

10. UNCJR va reprezenta interesele Consiliilor Judeţene atât individual, cât şi ca 

asociaţii sau uniuni – pe regiuni sau în funcţie de interese comune – atât în relaţia 

cu puterea executivă, cât şi în relaţia cu cea legislativă; 

11. Promovarea drepturilor şi intereselor tinerilor, precum şi implicarea acestora 

în dezvoltarea durabilă a comunităţii şi în problemele specifice administraţiei 

publice; 

12. Iniţierea şi dezvoltarea colaborării cu diferiţi parteneri – ONG, instituţii 

publice, specialişti, etc.; 



 Pentru realizarea acestor obiective se va stabili o legătură permanentă între 

UNCJR, Guvernul şi Parlamentul României – cooperare menită să uşureze 

procesul de iniţiativă legislativă venită din partea autorităţilor locale sau a 

asociaţiilor cu care acestea sunt partenere în viaţa comunităţii. 

 Organele de conducere ale UNCJR sunt: Adunarea Generală, Consiliul 

Director, Preşedintele Uniunii. Verificarea activităţii economico-financiare şi de 

gestionare a patrimoniului Uniunii se realizează de către cenzor. 

 Consiliul Director este organul de conducere al Uniunii care are drept 

atribuţii principale aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale. 

 Consiliul Director este format din Preşedintele Uniunii, 9 Vicepreşedinţi şi 

Secretarul General. Intre şedinţele Consiliului Director, Preşedintele asigură 

conducerea operativă a Uniunii şi aduce la îndeplinire hotărârile Adunării 

Generale şi deciziile Consiliului Director, folosind personalul angajat al UNCJR. 

 UNCJR înfiinţează următoarele comisii de lucru pe domenii de activitate: 

● Comisia pentru probleme de dezvoltare, urbanism, amenajarea teritoriului, 

mediu şi gospodărie comunală; 

● Comisia pentru relaţii cu exteriorul, programe de finanţare, de parteneriat şi 

cooperare între comunităţile locale; 

● Comisia pentru relaţii publice şi mass-media, mediu de afaceri, ONG, IMM; 

● Comisia pentru probleme juridice şi protecţia drepturilor copilului; 

● Comisia pentru management instituţional şi programe de dezvoltare locală şi 

regională; 

Comisiile de lucru identifică, analizează şi propun adoptarea de măsuri, de 

proiecte, de acte normative valabile pentru domeniile respective, în condiţiile 

legii, care vor fi susţinute şi promovate de UNCJR prin toate mijloacele legale 

permise. 

 UNCJR se poate asocia cu organizaţii interne şi internaţionale pe activităţi 

similare. 

In prezent toate judeţele din România sunt membre UNCJR. 

Judeţul Prahova a aderat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România prin HCJ nr.2 din 7 februarie 2001. Calitatea de membru al UNCJR 

implică potrivit criteriului populaţie inregistrate la Direcția Județeană de Statistică 

Prahova, plata unei cotizaţii anuale pentru anul 2017 de 122779,64 lei. 

Propun Consiliului spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

Preşedinte, 

Bogdan Andrei Toader 

 

 

 

 

 

 



JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ 

Nr. 19099/21.09.2017 

 

RAPORT 

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova, 

membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), 

aferentă anului 2017 

 

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere aprobarea cotizaţiei 

judeţului Prahova, aferentă anului 2017 la o asociaţie neguvernamentală care 

reuneşte pe baza liberului consimţământ Consiliile Judeţene din România, ca 

autorităţi ale administraţiei publice locale.  

Scopul înfiinţării şi funcţionării UNCJR îl reprezintă: 

- înfăptuirea principiilor autonomiei şi descentralizării serviciilor publice în 

organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;  

- promovarea cooperării regionale şi interregionale; 

- colaborarea cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei 

publice locale existente în România;  

Asocierea la UNCJR a contribuit semnificativ la: 

- promovarea şi aplicarea principiilor de dezvoltare regională; 

- realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare; 

- sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale din punct de vedere 

politic, economic, social, cultural, etc.; 

- reprezentarea intereselor la nivel naţional şi internaţional pe baza 

principiului subsidiarităţii; 

- realizarea unor programe de cooperare pe plan intern şi extern; 

- reducerea dezechilibrelor privind nivelurile de venit între judeţe şi regiuni, 

prin promovarea programelor de dezvoltare regională;  

- iniţierea şi dezvoltarea colaborării cu diferiţi parteneri;  

Judeţul Prahova a aderat la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 

România prin HCJ nr.2 din 7 februarie 2001. Calitatea de membru al UNCJR 

implică potrivit criteriului populaţie, plata unei cotizaţii anuale pentru anul 2017 

de 122779,64 lei. 

In prezent toate judeţele din România sunt membre UNCJR. 

Aderarea s-a realizat respectând prevederile art.91, alin.(6) lit.c din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat. 

 

Director Executiv, 

Marius Constantin Nicolae 


