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RAPORT  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 2019 

 

 

Prin expunerea de motive nr. 7712/09.04.2019 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 Municipiilor din România, pentru anul 2019. 

 

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. 2357 din 04 februarie 2019, Asociaţia Municipiilor din România ne aduce la 

cunoştinţă că în anul 2019, 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 25.416,00 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 50.832 locuitori = 25.416.00 lei ).  

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

reglementări legislative : 

-adresa nr.2357/04.02.2019 a Asociaţiei Municipiilor din România privind cotizaţia 

lunară, ce revine municipiului Alexandria, prin Consiliul Local al municipiului Alexandria 

pentru anul 2019; 

-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. 36, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



           

4. Eşalonarea în timp : hotărârea îşi va produce efecte pe tot parcursul exerciţiului 

bugetar al anului 2019, respectiv până la 31.12.2019. 

 

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, am întocmit prezentul raport 

de specialitate privind necesitatea aprobării contribuţiei sub forma de cotizaţie a Municipiului 

Alexandria prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la 

Asociaţia Municipiilor din Romania, pentru anul 2019. 
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