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HOTĂRÂRE nr. 49 / 2012 
Privind reconfirmarea aderarii oraşului Seini la 

AsociaŃia Oraşelor din România (AOR) şi plata cotizaŃiei către AOR 
 
 

                 Consiliul Local al oraşului Seini, judeŃul Maramures întrunit în şedinŃă 
extraordinară la data de 27.08.2012; 

Luând în discuŃie proiectul de hotărâre împreună cu expunerea de motive cu 
privire la aderarea şi plata cotizaŃiei AOR iniŃiat de d-na Primar Tulbure Gabriela Florica, 
raportul Serviciului Contabilitate Impozite şi Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului orasului, raportul comisiilor economice şi juridice ale consiliului local, 
precum şi avizul de legalitate dat de secretar; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul dispoziŃiilor art.11, art.36, alin. 2, lit. a, b, d, e, al. 3, lit. c si al 7, al. 
9, art. 45, al. 1 si art. 115, al. 1, lit b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se reconfirmă aderarea oraşului Seini la AsociaŃia Oraşelor din România şi 
plata anuală a cotizaŃiei stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a AsociaŃiei Oraşelor 
din România, din cap.51.02 – „AutorităŃi publice – cheltuieli materiale”. 
 Art.2. Din cap. 51.02 – „AutorităŃi publice – cheltuieli materiale” se finanŃează 
cheltuielile legate de participarea funcŃionarilor din aparatul propriu al primăriei şi a 
aleşilor locali la întrunirile, manifestările şi instruirile organizate de AOR sau la care 
AOR este partener. 
       Art.3. Se stabileste cotizatia la bugetul AOR incepand cu anul 2012 la nivelul de 
0,50 ron / locuitor.  
 Art.4. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor şi instituŃiilor interesate pentru 
conformitate şi va fi adusă la cunoştiinŃă publică prin afişare. 
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi „pentru” de către cei 16 consilieri 
prezenŃi la şedinŃă din totalul de 17 în funcŃie. 
 
    Seini la 27.08.2012 
 

Preşedinte de şedinŃă, Contrasemneaza                                                      
Secretar, Bud Ioan   

 


