ROMANIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 196 din 27.11.2009
Privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
“Roman Metropolitan”, aprobat prin H.C.L. nr. 76/14.04.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 20331 din 24.11.2009 iniţiată şi
întocmită de către prof. Laurentiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului
Roman;
Văzând raportul de specialitate nr. 20332 din 24.11.2009 întocmit de către
Serviciul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 92 din 27.11.2009 al comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. 51 din 27.11.2009 al comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 218 din 27.11.2009 al
comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20493 din 27.11.2009 dat
de secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 36,
alin. 2, lit. “e”, alin. 7, lit. “c” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia
publică locală;
În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. “b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “Roman Metropolitan”, aprobat prin H.C.L. nr. 76/14.04.2009,
după cum urmează:
I.

Art. 10 din STATUT se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit prin aport în numerar, în
valoare de ______ lei, care reflectă un aport valoric raportat la populaţia
unităţilor teritorial-administrative membre, respectiv câte 0,1 lei pentru fiecare
locuitor cu domiciliul stabil în aceste unităţi, sumă ce va fi depusă în bancă, în
numele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, cu
excepţia Consiliului Judeţean Neamţ ca va participa cu un aport în
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numerar, în cuantum fix de ______ (care va fi stabilit de C.J. Neamţ prin
Hotărârea de aprobarea a asocierii).
II.

Art. 13 din STATUT se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Veniturile asociaţiei provin din:
 donaţii, contribuţii, sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice din
România şi din străinătate;
 cotizaţii membrilor;
 dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 valorificarea producţiilor şi a publicaţiilor proprii;
 dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 tarife pentru executarea unor sondaje, studii, programe, expertize şi a altor
servicii potrivit scopurilor şi obiectivelor sale de activitate, pe baze
contractuale, în condiţiile legii;
 resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, precum şi din
surse internaţionale;
 alte venituri prevăzute de lege;
contribuţii în valoare de 0,1 LEI/an/ locuitor (0,1 lei pe an pentru fiecare
locuitor) din unităţile administrativ-teritoriale asociate, contribuţie ce va fi
aprobată de fiecare autoritate administrativă deliberativă în parte, prin act
administrativ normativ adoptat în acest sens, cu excepţia Consiliului Judeţean
Neamţ care va achita o cotizaţie în cuantum fix de _____ lei/an(care va fi
stabilită de C.J. Neamţ prin Hotărârea de aprobarea a asocierii).
III.

Art. 14 , alin. 1 din STATUT se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Membrii fondatori sunt unităţile administrativ-teritoriale, prin
autorităţile administrative autonome deliberative, precum şi Consiliul Judeţean
Neamţ, care au pus bazele asociaţiei, au semnat actul de constituire al acesteia
prin reprezentanţii lor legali, conform legii organice în materie, şi care,
cunoscând statutul său, îşi exprimă acordul cu prevederile acestuia, participă cu
fonduri sau cu alte contribuţii la constituirea patrimoniului asociaţiei, în vederea
realizării scopului şi obiectivelor sale.
Art. 2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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