
ROMÂNIA

JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Priveşte: 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 2020

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

- Referatul de aprobare nr.4027/17.02.2020 al Primarului municipiului Alexandria;

- raportul comun de specialitate nr. 4028/17.02.2020 al Direcţiei Economice şi Direcţiei 
Juridic Comercial;

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

- adresa nr. 51/11.02.2020 a Asociaţiei Euro Teleorman privind cotizaţia lunară, ce 
revine municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria pentru anul 
2020;

- prevederile Statutului  Asociaţiei Euro Teleorman, actualizat la data de 27 martie 2009;

- 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 şi 
fundaţii, cu modificările şi 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 10.000 lei/lună a 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, în calitate de membru 
asociat, la Asociaţia Euro Teleorman, 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 
şi punere în aplicare. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

CONSILIER, SECRETAR GENERAL,

Gina Georgeta CUREA Alexandru Razvan 
CECIU 

ALEXANDRIA

Nr. 56 din 27.02.2020



JUDETUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

Nr.4027/17.02.2020 

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 Euro Teleorman, 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.

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. 51/11.02.2020, Asociaţia Euro Teleorman ne aduce la cunoştinţă că în anul 
2020, contribuţia sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, rămâne la nivelul celei stabilite pentru anul 2017, prin Hotărârea 
nr.6/04.04.2017 a Adunării Generale a Asociaţiei.

Luând în considerare cele enumerate mai sus, propun spre aprobare, cuantumul 
cotizaţiei de plată pentru anul 2020 în sumă de 10.000 lei/lună.   

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 Euro Teleorman, pentru 
anul 2020”, care împreuna cu întreaga documentaţie, va fi prezentat spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local.

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUŞIN



Judetul Teleorman
Municipiul Alexandria
Directia Economică
Directia Juridic, Comercial
Nr.4028/17.02.2020

RAPORT COMUN DE  SPECIALITATE

Priveşte: 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 2020

Prin referatul de aprobare nr.4027/17.02.2020, Primarul municipiului Alexandria 
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 Euro Teleorman, pentru anul 2020.

1. Necesitatea şi oportunitatea aprobării acestui proiect de hotărâre este determinată 
de asigurarea resurselor financiare, pentru desfăşurarea unor acţiuni din domenii precum: 
protecţia mediului şi managementul resurselor de apă, educaţia şi 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. 

2. Analiza economico-financiară
Conform prevederilor art. 35, alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare , Asociaţiile de dezvoltare comunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, 
din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau parteneriate public-private, în 
condiţiile legii.”

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.51/11.02.2020, Asociaţia Euro Teleorman ne aduce la cunoştinţă că în anul 
2020 contribuţia sub formă de cotizaţie a municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
municipiului Alexandria, rămâne la nivelul celei stabilite prin Hotărârea nr.6/04.04.2017 a 
Adunării Generale a asociaţiei,pentru anul 2017, de 10.000 lei/lună.

Ţinând cont de prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem spre aprobare contribuţia ce revine Municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al 
Municipiului Alexandria, în calitate de asociat, pentru anul 2020, în sumă  de 10.000 lei/lună. 

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



- adresa nr. 51/11.02.2020 a Asociaţiei Euro Teleorman privind cotizaţia lunară, ce revine 
municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria pentru anul 2020;

- prevederile Statutului Asociaţiei Euro Teleorman, actualizat la data de 27 martie 2009;
- 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 şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ al 

României;

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, în calitate de membru asociat la Asociaţia Euro Teleorman, pentru anul 2020.

Directia Economică Directia Juridic, Comercial

DIRECTOR, DIRECTOR,
GAFENCU  HARITINA     CHESNOIU POSTUMIA


