
ROMÂNIA
JUDEŢUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea contribuției 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 2023

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

- referatul de aprobare nr. 6608/10.02.2023  al Primarului Municipiului Alexandria;
- raportul comun de specialitate nr. 6615/10.02.2023 al Direcţiei Economice și Direcției Juridic

Comercial;
- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului

Alexandria; 
- adresa nr. 2751/18.01.2023 a Asociaţiei Municipiilor din România;
- prevederile Statutului Asociaţiei Municipiilor din România, actualizat la data de 18.10.2013;
- prevederile art. 46 alin. (1) lit. „a” din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii

şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile  art.  35  alin.  (4)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „e” și ale alin. (9), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1),  art. 139, alin. (5), lit. „f” și ale art.196 alin.(1) lit. „a”

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă contribuția sub formă de cotizație, în sumă de 23.923,50 lei  a Municipiului
Alexandria, prin Consiliul local al Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia
Municipiilor din România, pentru anul 2023.

Art.2. Prin  grija  Secretarului  general  al  Municipiului  Alexandria,  prezenta  hotărâre  va  fi
transmisă  Instituției  Prefectului  județului  Teleorman  pentru  verificarea  legalității,  Primarului
Municipiului  Alexandria,  Direcţiei  Economice  și  Direcției  Juridic  Comercial  pentru  cunoaștere  și
punere în aplicare.  

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ,
                      CONSILIER,       SECRETAR GENERAL,
                 AUGUSTIN IOAN                    ALEXANDRU RĂZVAN CECIU  
                                    

ALEXANDRIA
Nr. 45 din 27 februarie 2023



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 6608 din 10.02.2023 

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea contribuției 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 2023

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  asociațiilor  sau
fundațiilor provin și din cotizațiile membrilor asociați.

Calitatea  de  membru  asociat presupune  exercitarea  de  drepturi  și  obligații.  Una  din  aceste
obligații este reprezentată de achitarea cotizației anuale care a fost stabilită în cadrul Adunării Generale
a Asociației Municipiilor din România la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an. 

Cu adresa înregistrată  la  instituția  noastră cu  nr. 2751/18.01.2023 Asociaţia  Municipiilor  din
România ne aduce la cunoștință că în anul 2023, contribuția sub formă de cotizație a Municipiului
Alexandria este stabilită la valoarea de 23.923,50 lei. 

Suma a fost calculată după formula: 0,50 lei/locuitor/an înmulțit cu numărul de locuitori raportat
de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează
cotizația (0,50 lei/locuitor/an *47.847 locuitori = 23.923,50 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  al
Municipiului Alexandria, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru
anul  2023, care  împreună  cu  întreaga  documentație,  va  fi  prezentat  spre  dezbatere  și  aprobare
Consiliului Local.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN



Județul Teleorman
Municipiul Alexandria
Direcția Economică
Direcția Juridic Comercial
Nr. 6615 din 10.02.2023 

RAPORT  DE  SPECIALITATE

cu privire la aprobarea contribuției 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 2023

Prin referatul de aprobare nr. 6608/2023 Primarul Municipiului Alexandria propune elaborarea
unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contribuției  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 2023.

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  asociațiilor  sau
fundațiilor provin și din cotizațiile membrilor asociați.

Calitatea  de  membru  asociat  presupune  exercitarea  de  drepturi  și  obligații.  Una  din  aceste
obligații este reprezentată de achitarea cotizației anuale care a fost stabilită în cadrul Adunării Generale
a Asociației Municipiilor din România la valoarea de 0,50 lei/locuitor/an. 

Cu adresa înregistrată  la  instituția  noastră cu nr. 2751/18.01.2023 Asociaţia  Municipiilor  din
România  ne aduce la cunoștință că în anul 2023, contribuția sub formă de cotizație a Municipiului
Alexandria este stabilită la valoarea de 23.923,50 lei. 

Suma a fost calculată după formula: 0,50 lei/locuitor/an înmulțit cu numărul de locuitori raportat
de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează
cotizația (0,50 lei/locuitor/an *47.847 locuitori = 23.923,50 lei).

Legalitatea aprobării acestui proiect de hotărâre constă în aplicarea prevederilor:
- prevederile Statutului Asociaţiei Municipiilor din România, actualizat la data de 18.10.2013;
- 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.  35  alin.  (4)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu

modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2). lit. „e” și ale alin. (9), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul raport de specialitate
privind  necesitatea  aprobării cotizaţie  datorată de  Municipiul  Alexandria  prin  Consiliul  Local  al
Municipiului Alexandria, la Asociaţia Municipiilor din România”, pentru anul 2023.

                Direcția Economică Direcția Juridic Comercial
                  Director executiv,        Director executiv, 

HARITINA  GAFENCU       POSTUMIA CHESNOIU


