ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 157/2017
privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al
Asociaţiei Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 149/164/15.11.2017 și EXPUNEREA DE
MOTIVE nr. 148/165/15.11.2017 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea
cuantumului cotizației anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România;
Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 157/526/12.12.2017, respectiv al
Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad;
Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad,
respectiv: raportul nr. 121/167/20.12.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe;
raportul nr. 92/168/20.12.2017 al comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice,
protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; raportul
nr.120/169/20.12.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială şi de agrement; raportul nr. 133/170/18.12.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr.
125/171/18.12.2017 al comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi
comerţ;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației Municipiilor din
România nr. 219/06.11.2017 pentru stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR, ale
art.46 alin.1 lit. a din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.35 alin.6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 55/1996.
În temeiul prevederilor art. 8 lit. „c”, art. 36 alin. 4 lit. „a” , art. 36 alin.7 ş i art. 45 alin. 2
lit. a din Legea administraţ iei publice locale nr. 215/2001, republicată , cu modifică rile ş i
completă rile ulterioare, precum ş i ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, actualizată precum ş i ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţ a decizională în
administraţ ia publică ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociaţiei
Municipiilor din România se calculează după formula: 0,5 lei/ locuitor/an x numărul de locuitori 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. 2. – Primarul Municipiului Brad, prin Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi
Impozite Locale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara ;
- Primarului Municipiului Brad;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Asociaţiei Municipiilor din România.

Brad, 21.12.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOAN HĂRĂGUȘ

cvorumul necesar: 9 voturi
sistemul de vot: deschis
număr voturi obţinute: 15 voturi „pentru”,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CARMEN – IRINA BORA

