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    HOTĂRÂREA NR.257 

din data de 29 noiembrie 2017 

 

-privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al 

AMR și OER 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 

întrunit în ședința ordinară, 

 

Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 34811/14.11.2017 al Compartimentului Energetic, 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 34811/1/14.11.2017, 

Luând în considerare: 

   - Hotărârea Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România nr 219/06.11.2017 pentru 

stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR, 

  - Hotărârea Adunării Generale a Asociației OER nr 3/06.04.2017 pentru stabilirea cuantumului 

cotizației datorate de membrii OER, 

și 

 - prevederile art.8, litera c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,    

- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare,    

- prevederile art. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,   

    Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urba-

nistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istori-

ce şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru 

activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al 

Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană,              

      In temeiul art. 45 alin. 1 si  art.36 alin. (4) lit. a) și art.36 alin. (7) lit c) din Legea 

nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, modificată și completată, 

 

H O T Ă R ĂȘ T E: 

 

Art.1.Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației 

Municipiilor din România, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an, numărul de locuitori fiind 

cel raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se 

datorează cotizația și se achită din bugetul local. 
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Art.2.Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației OER, se 

calculează după formula: 0,1 lei/locuitor/an, numărul de locuitori fiind cel raportat de Institutul 

Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se 

achită din bugetul local 

Art.3.Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Economică/Serviciul buget finanțe- 

contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

Art.4.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afișării la sediul Primăriei 

Municipiului FĂGĂRAȘ din str. Republicii, nr.3. 

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş prin Compartimentul Energetic și Direcția Buget-Finanțe. 

                

  

              

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

      STENGEL NORBERT                                                Secretarul municipiului,  

                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi  pentru 

Consilieri în funcție - 15 

Consilieri prezenți-13 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar specialitate 

1 ex. Colecție 

1 ex.Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Afișare 

1 ex. Compartiment Energetic 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Asociația Municipiilor din România (AMR) 

1 ex. Asociația Orașe Energie România ( OER) 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

                

 

 

 

 
Cod: F-50 
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