ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al
din România, a Municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Asociaţiei

Municipiilor

BOTOŞANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur În calitatea sa de iniţiator
privind aprobarea cuantumului cotizatie! anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din
România. a Municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Administratorului Public şi al Direcţiei
Economice Înregistrat sub nr.27244/20.11.2017. precum şi raportul de aviyare al comisiei de
specialitate a Consiliulu9i Local,
În conformitate cu:
- Hotărârea Adunarii Generale a Asociaţiei Municipiilor din România nr.219 din
06.11.2017 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei datorate de membrii AMR.
- prevederile art.8 alin.2 litera c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
republicată, cu modificările şi completări le ulterioare.
- prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
- prevederile alt. 46 alin. (1) lit. a) din OG nr, 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
În temeiul art. 45 alin. 1 si art.36 alin. (4) lit. a) şi art.36 alin. (7) lit c) din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publică Locală. republicată.
HOTĂRĂŞTE:

Art.L Începând cu data de l ianuarie 2018, cotizaţia anuală de membru al Asociaţiei Municipiilor din
România, a Municipiului Botoşani, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x 121.756,
numărul de locuitori raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de l ianuarie a anului
anterior celui pentru care se datorează cotizaţia şi se achită din bugetul local. Suma datorată pentru
anul 2018 este de 60.878 lei.
Art.2. Primarul Municipiului Botoşani, prin Direcţia Economică, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Călin George Bosovici

Botoşani.

Nr.

noiembrie 2017

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar, Oana Gina Georgescu

Municipiul

Botoşani

~i;:efţia Economică

N:r.W.'1..7.din

Pl.-O.. I./,JfJI.f

Raport de specialitate
La proiectul de hotarâre privind aprobarea cuantumului cotiza tiei anuale
de membru al AMR

Având În vedere faptul că Asociaţia Municipiilor din România este constituită în vederea
promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale. pentru
soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colcctivităţilor locale
aceasta reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi international. stimulează şi sprijină
iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanţă şi susţine eforturile acestora În demersul
general de aliniere la standardele europene.
Întrucât Municipiul Botoşani este membru al Asociaţiei Municipiilor din România,
conform Hotărârii Adunării Generale a AMR nr.219106.11.2017. cotizatia de membru stabilită
începând cu dta de 01.01.2018 este de 0.5 lei/locuitor x numărul de locuitori raportat de Institutul
Naţional de Statistică la data I ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizaţia.
Prin adresa nr. 15028; 16.1 1.2017 a Direcţiei Judeţene de Statistică Botoşani. pe care o
anexărn în copie, se comunică numărul de locuitori ai municipiului Botoşani la data de
01.01.2017. Astfel, surna daorată de municipiul Botoşani drept cotizaţie pentru anul 2018 este
de 121.756 locuitori x 0.5 lei/locuitor = 60.878 lei.
Având În vedere legalitatea propunerii, vă rugăm să analizaţi şi uotărâţi .
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La adresa dumneavoastră nr. 26650/GME/15.11.2017, Tnregistrată la Direcţia
.
Judeţeană de Statistică Botoşani cu numărul 15028/16.11.2017, vă comunicăm urmatoarele
date statistice :

I

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie 2017
Ani
Anul 2017

Varstesi
grupe de
varsta

Sexe

Judete

lClcalitati

Total

Total

Blltllsanl

35731 MUNICIPIUL
BOTOSANI

121756

Masculin Botosani

35731 MUNICIPIUL
BOTOSANI

58305

35731 MUNICIPIUL
Botosani
BCITOSANI

63451

.
-

Feminin

UM:Nr,
persoane
Numar
persoane

Legenda: 'o' - date lipsa; 'c' - date confidentiale; 9999,00 - normal- date definitive; 9999,00 - ingrosat subli lat
date semidefinitive; 9999,00 - ingrosat- date revizuite; 9999,00 • subliniat - date provizorii

va informam că INSTITUTUL NAŢIONAL

DE STATISTICĂ, DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
acorda încapănd cu data de 15 aprilie 2014 aecee gratuit la întreaga baza de date online TE' POonline prin accesarea urmatorului Imk : http://statistici.lnssu.rolshe,pI
li
BOTOŞANI
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Cu stimă,

Botoşani,

B·dul Mihai Eminescu nr.46, c.P. 710186 Telefon: 023].-586845, Fax; 0231·586066
E-mail: lele@botosani.insse.ro
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HOT Ă R Â REA nr. 219
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei datorate de membrii AMR

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România Întrunită În şedinţă
ordinară În data de 6 noiembrie 2017, la Bucureşti,
Luând În considerare prevederile arUl d) şi e) din Statutul AMR, art. 46 alin. (1) lit.
a) din OG nr. 26/2000 eu privire la asociaţii şi fundaţii şi art. 35 alin. (6) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art, 14 alin. (7), art. 15 alin.(l) şi art, 16 alin. (1) din Statutul
Asociaţiei Municipiilor din România,
HOT Ă RĂ ŞTE:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizaţia datorată de municipii şi de
sectoarele Municipiului Bucureşti se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x
numărul de locuitori raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie

a anului anterior celui pentru care se datorează cotizaţia.
Art.2. Prin excepţie de la art.I, Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizaţia datorată
de Municipiul Bucureşti se calculează după formula: 0,1 lei/locuitor/an x numărul de
locuitori raportat de Institutul Naţianal de Statistică la dota de 1 ianuarie a anului
anterior celui pentru care se datorează cotizaţia.
Art.3. Hotărârea se comunică tuturor membrilor AMR.

PREŞEDINTE,

Robert Sorin NEGOIŢĂ
Primarul Sectorului 3 - Municipiul ByţiJ!ii5.

Bucureşti,

06.11.2017
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