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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 Municipiilor din România, 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. 

Printre principalele obiective ale Asociaţiei Municipiilor din România se regăsesc: 

*participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ, în conformitate cu Constituţia 
României si Carta Europeană a Autonomiei Locale; 

*consolidarea poziţiei Asociaţiei Municipiilor din România ca partener de dialog cu 
Guvernul si Parlamentul României pentru susţinerea intereselor autorităţilor locale; 

*promovarea formelor de colaborare si întrajutorare reciprocă între membrii Asociaţiei; 

*analizarea si găsirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor specifice administraţiei 
publice si colectivităţilor locale; 

*încurajarea participării societăţii civile la soluţionarea problemelor administraţiei 
publice locale; 

*reprezentarea unitară a intereselor comune ale colectivităţilor locale in raporturile cu 
administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale si terţi.  

Calitatea de membru al Asociaţiei presupune exercitarea de drepturi si obligaţii. Una din 
aceste obligaţii este reprezentată de achitarea cotizaţiei anuale care a fost stabilită in cadrul 
Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an. 



Cu adresa nr. 24 din 05 ianuarie 2018 Asociaţia Municipiilor din România ne aduce la 
cunoştinţă că în anul 201, contribuţia sub formă de cotizaţie a Municipiului Alexandria, prin 
Consiliul Local al Municipiului Alexandria, a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a 
Asociaţiei Municipiilor din România nr.219/06.11.2017, in sumă de 25.724,00 lei plătibilă până 
la data de 31 martie 2018. Suma a fost calculată după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de 
locuitori raportat de Institutul de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru 
care se datorează cotizaţia (0,5 lei/locuitor/an x 51.447 locuitori = 25.724.00 lei ).  

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

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRAGUSIN 

 

 

 

 


