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Nr.39/03.02.2023 
HOTĂRÂRE 

Referitoare la: aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de membru a Municipiului Slatina pe anul 2023 
către Asociaţia Municipiilor din Romania Bucuresti, str. Matei Basarab, nr.63, sector 3 

Consiliul Local al Municipiului Slatina Intrunit în şedinţa extraordinară de Indată din data de 
03.02.2023. 

Având in vedere: 
- Referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA inregistrat sub nr.8718/02.02.2023; 
- Raportul de specialitate nr.8728/02.02.2023 al Directiei Generale Economice; 
- Solicitarea Asociaţiei Municipiilor din Romania inregistrata în cadrul institutiei noastre sub 

nr.1108/06.01.2023, prin care se comunica cuantumul cotizatiei in suma de 40.340,50 lei pe anul 2023 
aferenta Municipiului Slatina; 

- Hotararea Consiliului Local privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al 
Municipiului Slatina; 
- Art.35 privind colaborarea,cooperarea,asocierea,infratirea si aderarea unitatilor administrative - teritoriale 
din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 din 29.06.2006; 
- Art.2 pct. (9) privind cheltuielile bugetare din Legea finantelor publice locale nr.273/2006 din 

29.06.2006; 
- Cotizatia aferenta Municipiului Slatina pe anul 2023 pentru sustinerea activitatii Asociatiei Municipiilor 
din Romania in suma de 40.340,50 lei se incadreaza la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni 
externe", subcapitolul 51.01.02.03 - „Autoritati executive", titlul II „Bunuri si servicii"; 
- avizul comisiei buget - finante, comisia juridica si de disciplină din cadrul Consiliului Local al 
municipiului Slatina; 

In temeiul art.129 alin.(8) lit. c), alin.(14) art.139, alin.(3) lit.a coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Art.1 Se aprobă plata cotizaţiei Municipiului Slatina pe anul 2023 către Asociatia Municipiilor din 
Romania in suma de 40.340,50 lei. 
Art.2 Plata cotizatiei prevăzută la art.1 se face din bugetul local al municipiului Slatina de la capitolul 
51.02 „Autoritati publice si actiuni externe", subcapitolul 51.02.01.03 „Autoritati executive", titlul II 
„Bunuri si servicii". 
Art.3 Primarul municipiului Slatina şi Direcţia Generala Economică vor duce la 'indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina si se va comunica la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 

ri- marul Municipiului Slatina; 
Administrgtorul public; 
DirCcţia denerala Economică; 
ServiciUl -Ch\Otuieli, Financiar - Contabilitate; 
Asociata Municipiilor din Romania. 

PreşOin şechnţa 
Vk Ion ' 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion ID TA 
Hotărâ ea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU". 

17 - consilieri prezenţi 
4 - consilieri absenţi 

21 - consilieri în funcţie. 


