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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

cu privire la aprobarea contribuţiei sub forma de cotizaţie a Municipiului 
Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru 

asociat 

la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2018 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile 
asociaţiilor sau fundaţiilor provin şi din cotizaţiile membrilor asociaţi. 

Potrivit Statutului Asociaţiei Euro Teleorman actualizat la data de 27 martie 2009, 
scopul asociaţiei îl constituie promovarea şi reprezentarea concertată a intereselor comune ale 
autorităţilor locale în raport cu administraţia publică centrală şi locală, cu organismele 
neguvernamentale, cu autorităţi locale şi regionale din alte ţări, precum şi cu instituţii şi 
organisme internaţionale. 

Activităţile desfăşurate de Asociaţia Euro Teleorman în decursul anilor au urmărit 
aprofundarea unor domenii cum ar fi: dezvoltarea instituţională, protecţia mediului şi 
managementul resurselor de apă, educaţia si formarea şcolii şi tineretului pentru viaţă, 
cooperare internaţională şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea parteneriatelor internaţionale 
precum şi elaborarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene, pentru autorităţile locale, 
membre. 



Cu adresa nr. 164 din 12 iunie 2018 Asociaţia Euro Teleorman ne aduce la cunoştinţă că 
în anul 2018 contribuţia sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local 
al Municipiului Alexandria, rămâne la nivelul celei stabilite pentru anul 2017. 

Luând în considerare cele enumerate mai sus, propun spre aprobare, cuantumul 
cotizaţiei de plată pentru anul 2018 în sumă de 10.000 lei/lună.    

 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propun 
intocmirea unui proiect de hotarare cu privire la „aprobarea contribuţiei sub forma de cotizaţie a 
Municipiului Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru 
asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2018”, care împreuna cu întreaga 
documentaţie, va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local. 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUŞIN 

 

 


