MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

H OTĂ R Â R EA
Nr. ___ 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. _____ din 28.11.2017 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul
nr. ___ din 28.11.2017 al Comisiei juridice;
- avizul pentru legalitate nr. ________ 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.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Nicolae Bogdan CURCUDEL

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU
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Emitent: Cabinet Primar
Nr. 20511 din 22.11.2017

E-mail: primar@primariaroman.ro

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de
membru al Asociației Municipiilor din România ce revine Municipiului
Roman pentru anul 2018
Municipiul Roman este membru al Asociațiilor Municipiilor din România,
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și apolitică,
constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților
administrației publice locale, pentru soluționarea și gestionarea nevoilor publice în
numele și pentru interesul colectivităților locale.
Prin adresa nr. 1389/13.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Roman
sub nr. 19955/15.11.2017 AMR ne-a informat că în conformitate cu Hotărârea
Adunării Generale a AMR nr. 2019/06.11.2017 cotizația de membru a asociației a fost
stabilită la 0,5 lei/locuitor.
Având în vedere prevederile:
- art. 11 din Statutul AMR referitor la obligațiile membrilor;
- art. 46, alin (1), lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
care stipulează că veniturile asociațiilor și fundațiilor provin în principal din cotizațiile
membrilor;
- art. 36, alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, care
prevede că obligațiile financiare rezultate din acorduri de aderare ale UAT-urilor la
asociații interne organizate la nivel național, hotărâte de autoritățile deliberative, în
condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora;
- adresa nr. 3312/22.11.2017 înregistrată la Municipiul Roman sub nr.
20497/22.11.2017 primită de la Direcția Regională de Statistică Neamț prin care ni s-a
comunicat numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de
01.01.2017, propun spre aprobarea Consiliului Local a cuantumului cotizației anuale de
membru al AMR potrivit formulei: (0,5 lei/locuitor/an) x (nr de locuitori raportat de
Institutul Național de Statistică la data de 01.ianuarie a anului anterior celui pentru care
se datorează cotizația, sumă ce va fi achitată din bugetul local.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de
membru al asociației municipiilor din România ce revine Municipiului
Roman pentru anul 2018
Municipiul Roman este membru al Asociațiilor Municipiilor din România,
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală și
apolitică, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale
autorităților administrației publice locale, pentru soluționarea și gestionarea
nevoilor publice în numele și pentru interesul colectivităților locale.
Prin adresa nr. 1389/13.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului
Roman sub nr. 19955/15.11.2017 AMR ne-a informat că în conformitate cu
Hotărârea Adunării Generale a AMR nr. 2019/06.11.2017 cotizația de membru a
asociației a fost stabilită la 0,5 lei/locuitor.
Având în vedere prevederile:
- art. 11 din Statutul AMR referitor la obligațiile membrilor;
- art. 46, alin (1), lit.a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
care stipulează că veniturile asociațiilor și fundațiilor provin în principal din
cotizațiile membrilor;
- art. 36, alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale, care
prevede că obligațiile financiare rezultate din acorduri de aderare ale UAT-urilor
la asociații interne organizate la nivel național, hotărâte de autoritățile
deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora;
- adresa nr. 3312/22.11.2017 înregistrată la Municipiul Roman sub
nr. 20497/22.11.2017 primită de la Direcția Regională de Statistică Neamț prin
care ni s-a comunicat numărul de locuitori raportat de Institutul Național de
Statistică la data de 01.01.2017, susținem că sub aspectul necesității și al
oportunității, obligația asumată de către Municipiul Roman întrunește toate
condițiile legale privind stabilirea cuantumului și plata acesteia.
Director Economic,
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU

