
ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: 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 2020

Consiliul local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr.4025/17.02.2020 al Primarului municipiului Alexandria;

- raportul comun de specialitate nr.4026/17.02.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei 
Juridic Comercial;

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 
municipiului Alexandria; 

- adresa nr. 500/10.01.2020 a Asociaţiei Municipiilor din România privind cotizaţia 
lunară, ce revine municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria 
pentru anul 2020;

- prevederile Statutului  Asociaţiei Municipiilor din România , actualizat la data de 18 
octombrie 2013;

- prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si 
fundaţii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (9) lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ al României,



H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 25.121,00 lei a 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru 
asociat, la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2020.

Art.2. Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 
transmisă Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului 
municipiului Alexandria, Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridic Comercial pentru cunoaştere si 
punere in aplicare. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA Alexandru Razvan CECIU

ALEXANDRIA

Nr. 55 din 27.02.2020



JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Nr.4025/17.02.2020 

REFERAT DE APROBARE

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 România, pentru anul 2020

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 în raporturile cu 
administraţia publică centrală, organizaţii neguvernamentale şi 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. 500/10.01.2020 Asociaţia Municipiilor din România ne aduce la 
cunoştinţă că în anul 2020, 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 25.121,00 lei. 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 50.242 locuitori = 25.121.00 lei ). 

Având în vedere considerentele expuse, s-a întocmit proiectul de hotărâre privind 
necesitatea aprobării contribuţiei sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria prin 
Consiliul local Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din Romania, 
pentru anul 2020, care împreună cu întreaga documentaţie, va fi prezentat spre dezbatere si 
aprobare Consiliului Local.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economică
Directia Juridic Comercial
Nr.4026/17.02.2020

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

Priveste: 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 2020

Prin Referatul de aprobare nr.4025/17.02.2020 al Primarul municipiului Alexandria se 
propune elaborarea 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 România, pentru anul 2020.

1. Necesitatea şi oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată 
de asigurarea resurselor financiare in vederea promovării si protejării intereselor comune ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea si gestionarea nevoilor publice in 
numele si pentru interesul colectivităţilor locale.

2. Analiza economico-financiară
Activităţile desfăşurate de Asociaţia Municipiilor din România în decursul anilor au 

urmărit:
*să reprezinte interesele membrilor pe plan intern; 
*să stimuleze si să sprijine iniţiativele si acţiunile municipiilor;
*să furnizeze servicii profesioniste membrilor asociaţiei;
*sa susţină eforturile membrilor in demersul general de integrare a României in Uniunea 

Europeană.
Cu adresa nr.500/10.01.2020, Asociaţia Municipiilor din România ne aduce la cunoştinţă 

că în anul 2020, 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 25.121,00 lei. 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 
50.242 locuitori = 25.121,00 lei ). 

3. Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea următoarelor 
reglementări legislative :

-adresa nr.500/10.01.2020, a Asociaţiei Municipiilor din România privind cotizaţia 
lunară, ce revine municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria 
pentru anul 2020;

-prevederile Statutului Asociaţiei Municipiilor din România;
-prevederile art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al României;



4. Eşalonarea în timp : hotărârea îşi va produce efecte pe tot parcursul exerciţiului 
bugetar al anului 2020, respectiv până la 31.12.2020.

În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (8) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 
României, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea aprobării cotizaţiei datorată 
de municipiul Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, la Asociaţia Municipiilor din 
Romania”, pentru anul 2020.

Directia Economică Direcţia Juridic Comercial

DIRECTOR, DIRECTOR,
GAFENCU  HARITINA     POSTUMIA CHESNOIU


