
MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                            PROIECT                       
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6                                                                  AVIZEAZĂ 
S.T.: 90/08.02.2018                                                                                          pentru legalitate 

                                                Secretarul Sectorului 6,                      
                                                        Demirel Spiridon  

     
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 
România pentru Sectorul 6 al Municipiului București  

 
 Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Generale de Comunicare şi 
Relaţii Publice și al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului 
Sectorului 6; 
 Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
 Luând în considerare:  

- H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale 
sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de 
credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar; 

- Hotărârea nr. 219/06.11.2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de 
membrii AMR adoptată în Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România;  

- Prevederile art. 11 lit. d) și e) din Statutul Asociației Municipiilor care stabilește 
obligațiile membrilor săi; 

- Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 46 alin (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local Sector 6, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 
România pentru Sectorul 6 al Municipiului București. 

Art. 2. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației 
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. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului Sectorului 6.  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                         pentru legalitate 

     Secretarul Sectorului 6,                          
                                                                             
 

                        Demirel Spiridon 
Nr.:                                                                                                                
Data:      



 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Sectorul 6 al Municipiului București este membru al Asociației Municipiilor 
din România (AMR), persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 
neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării 
intereselor comune ale autorităților administrației publice locale pentru 
soluționarea și gestionarea nevoilor publice în numele și pentru interesul 
colectivităților locale.  
 AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern și internațional, 
stimulează și sprijină inițiativele și acțiunile municipiilor, oferă consultanță și 
susține eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene. 
 În Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România întrunită în 
ședință ordinară în data de 06.11.2017 a fost stabilit cuantumul pentru cotizația 
datorată de Sectorul 6 al Municipiului București. Formula de calcul prin care se 
stabilește această cotizație poate fi regăsită în explicațiile ce urmează. 
 Pentru o bună planificare a cheltuielilor bugetare ale anului 2018, conform 
Hotărârii nr. 219/06.11.2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de 
membrii AMR și adresei nr. 648/31.01.2018 a Direcției Regionale de Statistică a 
Municipiului București, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local   
Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.  
 

 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Direcţia Generală de Comunicare şi Relaţii Publice   
și Direcția Generală Economică   
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

  Sectorul 6 al Municipiului București este membru al Asociației Municipiilor 
din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, 
neguvernamentală și apolitică, constituită în vederea promovării și protejării 
intereselor comune ale autorităților administrației publice locale, pentru soluționarea și 
gestionarea nevoilor publice în numele și interesul colectivităților locale. 

Stabilirea acestui cuantum al cotizației ce revine Sectorului 6 al Municipiului 
București s-a făcut prin Hotărârea nr. 219/06.11.2017, adoptată de Adunarea Generală 
a Asociației Municipiilor din România întrunită în ședința ordinară în data de 
06.11.2017 și în conformitate cu adresa nr. 648/31.01.2018 a Direcției Regionale de 
Statistică a Municipiului București prin care s-au transmis datele privind populația 
Sectorului 6 după domiciliul stabilit la data de 01.01.2017, respectiv 389.649 locuitori. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația datorată de municipii și de sectoarele 
Municipiului București 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.  

 În consecință, pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din 
calitatea de membru al Asociației Municipiilor din România și având în vedere 
calitatea acordată Primarului Sectorului 6 al Municipiului București de „ordonator 
principal de credite” și prevederile art. 11 lit. d) și lit. e) din Statutul Asociației 
Municipiilor care stabilesc obligațiile membrilor.  

În conformitate cu:  

 Prevederile art. 8 litera c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
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 Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 46 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații; 

 Prevedrile art. 45 alin. (1) și art. 36 alin. (4) și alin. (7) lit. c) din Legea              
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Supunem Consiliului Local al Sectorului 6 spre dezbatere și aprobare, proiectul 
de hotărâre anexat, privind aprobarea plății cotizației anuale, ce revine Sectorului 6 al 
Municipiului București în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, 
pentru anul 2018, respectiv 194.824,50 lei. 

 

 

 

 

                                                         

    Director General,                                                                                    Director General, 

    Olivia MARGAN                                                           Doru MANOLACHE             

 

 

 

 

 


