CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

NR.75/03.03.2020

HOTĂRÂRE
PROIECT

Referitor la: aprobarea platii cotizatiei anuale de membru a Municipiului Slatina pe anul 2020 catre
Asociaţia „ORASE ENERGIE ROMANIA”
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
..........................................

Avand în vedere:
- Referatul de aprobare al PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA inregistrat sub nr
20097/03.03.2020;
- avizul comisiei buget – finante, comisia juridica si de disciplina din cadrul Consiliului Local al
municipiului Slatina ;
- Solicitarea Asociaţiei „ORASE ENERGIE ROMANIA” inregistrata in cadrul institutiei noastre
sub nr.4562/16.01.2020, prin care se comunica cuantumul cotizatiei in suma de 7.029,00 lei pe anul
2020 aferenta Municipiului Slatina;
- Prevederile Statutului Asociatiei „ORASE ENERGIE ROMANIA”, art.6, pct.6.1, paragraful 4
„Membrii activi contribuie la functionarea Asociatiei prin plata unei cotizatii anuale al carei
cuantum va fi stabilit de Adunarea Generala”;
- Hotararea nr.3 a Adunarii Generale a Asociatiei OER, intrunita in data de 11.04.2019,prin care s-a
reconfirmat cuantumul cotizatiei de membru, la valoarea de 0,10 lei pe locuitor si a fost aprobata
cotizatia pe anul 2020;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al
Municipiului Slatina;
- art.129, alin.8, lit.c), alin.14, art.139, alin.3, lit.a), coroborat cu art.196, lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
- 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 2020 catre Asociatia „ORASE ENERGIE ROMANIA”
in suma de 7.029,00 lei se incadreaza la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul
51.01.02.03 – „Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii”;
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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 aproba plata cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2020 catre Asociatia „ORASE
ENERGIE ROMANIA”in suma de 7.029,00 lei.
Art. 2 Plata cotizatiei prevazuta 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 hotarâri.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată la :
- Instituţia Prefectului Judeţul Olt ;
- Primarul Municipiului Slatina ;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economică;
- Serviciul Cheltuieli, Financiar - Contabilitate
- Asociatia „ORASE ENERGIE ROMANIA”.

În baza art. 243 alin.(1) lit “a” din OUG nr.57/2019
privind Codul Administrativ
avizez prezentul proiect de hotărâre
Initiator,
PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI SLATINA
Mihai Ion IDITA

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 20097/03.03.2020

REFERAT DE APROBARE
Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru a
Municipiului Slatina pe anul 2020 catre Asociaţia „ORASE ENERGIE ROMANIA”
Având in vedere:
- Solicitarea Asociaţiei „ORASE ENERGIE ROMANIA” inregistrata in cadrul institutiei
noastre sub nr.4562/16.01.2020, prin care se comunica cuantumul cotizatiei in suma
de 7.029,00 lei pe anul 2020 aferenta Municipiului Slatina;
- Prevederile Statutului Asociatiei „ORASE ENERGIE ROMANIA”, art.6, pct.6.1,
paragraful 4 „Membrii activi contribuie la functionarea Asociatiei prin plata unei cotizatii
anuale al carei cuantum va fi stabilit de Adunarea Generala”;
- Hotararea nr.3 a Adunarii Generale a Asociatiei OER, intrunita in data de
11.04.2019,prin care s-a reconfirmat cuantumul cotizatiei de membru, la valoarea de
0,10 lei pe locuitor si a fost aprobata cotizatia pe anul 2020;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe
anul 2020 al Municipiului Slatina;
- art.129, alin.8, lit.c), alin.14, art.139, alin.3, lit.a), coroborat cu art.196, lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- 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 ;
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind
aprobarea platii cotizatiei Municipiului Slatina pe anul 2020 in suma de 7.029,00 lei catre
Asociaţia „ORASE ENERGIE ROMANIA”

PRIMAR,
Constantin Stelian Emil MOT
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Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

Nr. 20101/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Referitor: la proiectul de hotărâre privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru a
Municipiului Slatina pe anul 2020 catre Asociaţia „ORASE ENERGIE ROMANIA”
Având in vedere:
- Solicitarea Asociaţiei „ORASE ENERGIE ROMANIA” inregistrata in cadrul institutiei
noastre sub nr.4562/16.01.2020, prin care se comunica cuantumul cotizatiei in suma de 7.029,00
lei pe anul 2020 aferenta Municipiului Slatina;
- Prevederile Statutului Asociatiei „ORASE ENERGIE ROMANIA”, art.6, pct.6.1, paragraful
4 „Membrii activi contribuie la functionarea Asociatiei prin plata unei cotizatii anuale al carei
cuantum va fi stabilit de Adunarea Generala”;
- Hotararea nr.3 a Adunarii Generale a Asociatiei OER, intrunita in data de 11.04.2019,prin
care s-a reconfirmat cuantumul cotizatiei de membru, la valoarea de 0,10 lei pe locuitor si a fost
aprobata cotizatia pe anul 2020;
- HCL nr.23/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
al Municipiului Slatina;
- art.129, alin.8, lit.c), alin.14, art.139, alin.3, lit.a), coroborat cu art.196, lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- 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 2020 pentru sustinerea activitatii Asociatiei
„ORASE ENERGIE ROMANIA” in suma de 7.029,00 lei se incadreaza la capitolul 51.02
„Autoritati publice si actiuni externe”, subcapitolul 51.01.02.03 – „Autoritati executive”, titlul II
„Bunuri si servicii”;
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea platii
cotizatiei pe anul 2020 a Municipiului Slatina in suma de 7.029,00 lei catre Asociaţia „ORASE
ENERGIE ROMANIA”, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
DIRECTOR GENERAL,
CALOTA SALCIANU ALIN

Intocmit,
Matei Ramona
Vizat de legalitate Consilier juridic,

……………………………
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