MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

HOTĂRÂREA
Nr. 256 din 28.11.2017
aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației
Municipiilor din România ce revine Municipiului Roman pentru anul
2018
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 20511/22.11.2017 a Primarului Municipiului
Roman;
- raportul de specialitate nr. 20512/22.11.2017 al Directiei Economice;
- avizul nr. 133 din 28.11.2017 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul nr. 259
din 28.11.2017 al Comisiei juridice;
- avizul pentru legalitate nr. 20796 din 28.11.2017 dat de către Secretarul
Municipiului Roman;
Luând în considerare:
- Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din Romania
nr. 219/06.11.2017 pentru stabilirea cuantumului cotizatiei datorate de membrii
AMR;
- prevederile art. 8, litera „c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001R, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 46, alin. 1, lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii;
În temeiul art. 45, alin. 1 și al art. 36, alin. 4, lit. „a” și alin. „7”, lit. „c”,
precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind
administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
H O T A R A S T E:
Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al

Asociației Municipiilor din România, se calculează după formula:
0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de
Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează
cotizația și se achită din bugetul local.
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin Directia Economica, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Prezenta hotarare intră in vigoare începand cu data afișării la sediul
Municipiului Roman din Piața Roman Vodă, nr. 1.
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