ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.47/2020
privind achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Municipiilor din România

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28
februarie 2020;
Analizând:
Referatul de aprobare cu nr. 3128/13.02.2020; Raportul de specialitate cu nr. 3130/13.02.2020
întocmit de Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret, prin care s-a propus adoptarea hotărârii
cu privire la achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţia Municipiilor din România.
Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
- administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor;
- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat;
- servicii publice, comerț și relații cu cetățenii;
Văzând
– Hotărârea nr. 122/1998 a Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc cu privire la aderarea
Municipiului Miercurea Ciuc la Federaţia Municipiilor din România.
– Hotărârea nr. 219/2017 privind stabilirea cuantumului cotizației Asociaţiei Municipiilor din
România, pentru municipii, care 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.
– Înștiințarea cu nr. de înregistrare 374/10.01.2020 din partea Asociației Municipiilor din
România emisă de Directorul Economic Valeria Mateescu, din care reiese valoarea concretă a
cotizației pentru anul 2020, adică 20.803,50 lei
– Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli a Municipiului
Miercurea Ciuc pe anul 2020 cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile
– Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 privind asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
– art. 90. (finanțarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitare) alin. (1). din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
– art. 35, alin. 6, din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art. 129. alin. (1), alin (2) lit. e., alin. (9) lit. c, art. 139 alin. (1), (3) lit.) f., art. 196
alin. (1) lit. a), art 627. alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și
completările ulterioare.
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achitarea cotizaţiei pe anul 2020 către Asociaţiei Municipiilor din România
în valoare de 20.803,50 lei din Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Füleki
Zoltán Ladislau, Direcţia economică și Serviciul cultural, de învățământ, sport și tineret din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita;
b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Ráduly Róbert Kálmán;
c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Füleki Zoltán Ladislau;
d) Asociaţiei Municipiilor din România;
e) Direcţiei economice;
f) Serviciului cultural, de învățământ, sport și tineret,
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