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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la 
Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2015  

 
   

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 413/CLM/18.08.2017, prin care se propune aprobarea contribuţiei sub 
formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului 
Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, 
pentru anul 2015; 
    - raportul comun nr. 21487/17.08.2017 al viceprimarului municipiului Buzău 
şi al Serviciilor Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională şi Financiar-Contabil; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - Hotărârea nr. 127/29.06.2007 a Adunării Generale a Asociaţiei 
Municipiilor din România (AMR) privind aprobarea majorării cuantumului 
cotizaţiei; 
       - prevederile Deciziei nr.143/29.06.1990 a Consiliului de administraţie 
locală de stat a municipiului Buzău privind asocierea ca membru fondator a 
Municipiului Buzău la Federaţia Municipiilor din România; 
       - prevederile Statutului Asociaţiei Municipiilor din România, actualizat la 
data de 04 aprilie 2016; 
       - prevederile art. 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 
locale, cu modificările şi completarile ulterioare; 
      - prevederile art. 46, alin. (1), lit. „a” din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (7), lit. a) şi art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. 
(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

 



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
   Art.1.- Se aprobă contribuţia sub formă de cotizaţie, în sumă de 
41.204,40 lei, a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, 
în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru 
anul 2015, raportat la populaţia municipiului Buzău de 137348 locuitori. 
       Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi al Serviciului 
Financiar-Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

  consilier Laurenţiu-Cristinel Ţepeluş 
 
 
          

 
                                                                
                                                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU 
                                                                            Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 24 august 2017     
Nr. 235 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 24 august 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, --- abţinere şi --- voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă  


