
       
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
      PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
   PROIECT 
 

 
      HOTĂRÂREA NR._____ 

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației 
Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2021 

 
 

 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
22.04.2021; 

Având în vedere referatul de aprobare nr.61894/2021, raportul nr.64340/2021 al 
Serviciului Imagine și raportul de avizare nr.65065/2021 al Direcției Juridice, Asistență 
de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea cuantumului 
cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de 
Municipiul Craiova, pentru anul 2021;      
          În conformitate cu prevederile art.14 alin.4 și art.35 alin.6 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, modificată și completată;   

  În temeiul art. 129 alin.2, lit.b, coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3, lit.a, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, modificată și completată; 

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. (1) Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor 
din România, datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2021, în valoare de 
149.871,50 lei. 

            (2) Plata cotizaţiei prevăzută la alin.1 se va realiza din bugetul local de venituri şi 
cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2021. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Imagine și Direcția Economico-
Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
Lia-Olguța VASILESCU    Nicoleta MIULESCU 

 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine  
Nr. 61894 / 02.04.2021      

                                                   
 

REFERAT 
de aprobare a proiectului de hotărâre privind cuantumul cotizației anuale  

de membru al Asociației Municipiilor din Romania,  
datorată de Municipiul Craiova, pentru anul 2021 

 
 
 Municipiul Craiova 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 nevoilor publice în 
numele și interesul colectivităților locale. 
 Înfiinţată în anul 1990, 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 standarde 
europene. 
 În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 
6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, aproximativ 10,5 
milioane de locuitori. 
 AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale din România 
(FALR) și este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al 
Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale al 
Consiliului Europei (CPLRE). 
 Prin adresa AMR nr. 1389/13.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului 
Craiova cu nr. 160886/14.11.2017, Asociația Municipiilor din România comunică 
Municipiului Craiova care este modalitatea de stabilire a cuantumului cotizației 
datorată de municipii și sectoarele Municipiului București, începând cu anul 2018, 
respectiv: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de 
Statistică la data de 01 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează 
cotizația. Stabilirea modului de calcul a cotizației s-a făcut prin Hotărârea nr. 
219/06.11.2017, adoptată de Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din 
România întrunită în ședință ordinară pe data de 06.11.2017.  
 Astfel, în vederea calculării cuantumului cotizației ce revine Municipiului 
Craiova, Serviciul Imagine din cadrul Primăriei Municipiului Craiova a solicitat 
Institutului Național de Statistică Direcția Județeană de Statistică Dolj, prin adresa nr. 
31258/17.02.2021, numărul de locuitori la nivelul Municipiului Craiova la data de 01 
ianuarie 2020. Prin răspunsul nr. 42/18.02.2021, înregistrat la registratura Primăriei 
Craiova cu numărul 32446 /18.02.2021, Direcția Județeană de Statistică Dolj a 
comunicat că  “populația, după domiciliu, la 01 ianuarie 2020, la nivelul Municipiului 
Craiova, a fost de 299.743 locuitori”. Prin urmare, cuantumul cotizației anuale de 



 
 

membru al AMR datorată de Municipiul Craiova, conform Statutului AMR și 
Hotărârii AMR nr. 219/2017, pentru anul 2021, este: 0,5 lei/locuitor/an x 299.743 = 
149.871,50 lei (numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la 
data de 01 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația). 
 Față de cele menționate mai sus, pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor ce 
decurg din calitatea Municipiului Craiova de membru al A.M.R, luând în considerare 
prevederile art. 11 lit. d) și e) din Statutul A.M.R, ale art. 14 alin. 4 și art. 35 alin. 6 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 129 alin 1, alin 2 lit. b) și e), alin. 4 lit. a), alin 9 lit. c) 
din  OUG 57/2019, având în vedere Nota de fundamentare a Serviciului Imagine nr. 
47313/12.03.2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 
 

 cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 
Romania, datorată de Municipiul Craiova, pe anul 2021, în valoare de 
149.871,50 lei; 

 plata cotizației prevăzute la alin. a), din Bugetul local de venituri și cheltuieli al 
Municipiului Craiova 2021 articolul bugetar 203030 - Alte cheltuieli cu bunuri 
și servicii. 

  
.   
Primar, 
Lia-Olguța VASILESCU 
Data: _______________ 
Semnătura: ______________ 
 
 
Întocmit, 
Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial. 
Data: ................... 
Semnătura: ______________ 
        
 
 
 
          
                                
       
      

 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL IMAGINE 
Nr. 64340/07.04.2021 
      

            
RAPORT 

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru  
al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul Craiova 

pentru anul 2021 
 
 

Municipiul Craiova 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 nevoilor publice în 
numele și interesul colectivităților locale. 

Înfiinţată în anul 1990, 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 
standarde europene. 

În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi 
cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, reprezentând 
astfel interesele a aproximativ 10,5 milioane de locuitori. 

AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale din România 
(FALR) și este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European 
al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi 
Regionale al Consiliului Europei (CPLRE). 

Prin adresa AMR nr. 1389/13.11.2017, înregistrată la Primăria 
Municipiului Craiova cu nr. 160886/14.11.2017, Asociația Municipiilor din 
România a comunicat Municipiului Craiova care este modalitatea de stabilire a 
cuantumului cotizației datorată de municipii și sectoarele Municipiului București, 
începând cu anul 2018, respectiv: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori 
raportat de Institutul Național de Statistică la data de 01 ianuarie a anului anterior 
celui pentru care se datorează cotizația. Stabilirea modului de calcul a cotizației 
s-a făcut prin Hotărârea nr. 219/06.11.2017, adoptată de Adunarea Generală a 
Asociației Municipiilor din România, întrunită în ședință ordinară pe data de 
06.11.2017.  

Astfel, în vederea calculării cuantumului cotizației ce revine Municipiului 
Craiova, Serviciul Imagine din cadrul Primăriei Municipiului Craiova a solicitat 
Institutului Național de Statistică Direcția Județeană de Statistică Dolj, prin adresa 
nr. 31258/17.02.2021, numărul de locuitori la nivelul Municipiului Craiova la 
data de 01 ianuarie 2020. Prin răspunsul nr. 42/18.02.2021, înregistrat la 
registratura Primăriei Craiova cu numărul 32446 /18.02.2021, Direcția Județeană 



de Statistică Dolj a comunicat că  “populația, după domiciliu, la 01 ianuarie 2020, 
la nivelul Municipiului Craiova, a fost de 299.743 locuitori”. Prin urmare, 
cuantumul cotizației anuale de membru al AMR datorate de Municipiul Craiova, 
conform Statutului AMR și Hotărârea AMR nr. 219/2017, pentru anul 2021, este: 
0,5 lei/locuitor/an x 299743 = 149.871,50 lei (numărul de locuitori raportat de 
Institutul Național de Statistică la data de 01 ianuarie a anului anterior celui pentru 
care se datorează cotizația). 

Față de cele menționate mai sus, pentru exercitarea drepturilor și 
obligațiilor ce decurg din calitatea Municipiului Craiova de membru al A.M.R, 
luând în considerare prevederile art.11 lit. d) și e) din Statutul A.M.R, ale art. 14 
alin. 4 și art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin 1, alin. 4 lit. a), alin 9 lit. 
c) din OUG 57/2019, având în vedere Nota de fundamentare a Serviciului Imagine 
nr. 47313/12.03.2021 cuprinsă în Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului 
Craiova aprobat pentru anul 2021, propunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 

 
a) cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din 

România, datorată de Municipiul Craiova, pe anul 2021, în valoare de 
149.871,50 lei; 

b) plata cotizației prevăzute la alin. a), din Bugetul local de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Craiova 2021 articolul bugetar 203030 - Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii. 

 

Şef Serviciu, 
Marina ANDRONACHE  

 
Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea şi legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
Data: 07.04.2021 
Semnătura: 

Întocmit, 
Inspector Minică PIPERESCU  

 
Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea şi legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 07.04.2021. 
Semnătura: 

                                                                                               
 
 

Control Financiar-Preventiv,  
Simona Crenguța RUGEANU 

 

  
                
 
 



Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr. 65065/ 08.04.2021 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 
 Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 61894 / 02.04.2021, 
 -Raportul de specialitate nr. 64340/07.04.2021 privind aprobarea cuantumului 
cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de Municipiul 
Craiova pentru anul 2021, 
 -Adresa AMR nr. 1389/13.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 
nr. 160886/14.11.2017, prin care Asociația Municipiilor din România a comunicat 
Municipiului Craiova care este modalitatea de stabilire a cuantumului cotizației datorată de 
municipii și sectoarele Municipiului București 

-Adresa nr. 31258/17.02.2021 
-Adresa nr. 42/18.02.2021  înregistrata la registratura Primăriei Craiova cu nr. 32446 

/18.02.2021 
-Nota de fundamentare a Serviciului Imagine nr. 47313/12.03.2021 
-Prevederile art.11 lit. d) și e) din Statutul A.M.R,  
-Conform art. 14 alin. 4 coroborat cu art. 35 alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
-Conform art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. a), alin 9 lit. c) din OUG 57/2019,  

 -Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 
 

AVIZĂM FAVORABIL 
propunerea privind: 

 
a) cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România, 

datorată de Municipiul Craiova, pe anul 2021, în valoare de 149.871,50 lei; 
b) plata cotizației prevăzute la alin. a), din Bugetul local de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Craiova 2021 articolul bugetar 203030 - Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii. 

 
 
 
       Director Executiv,                                   Intocmit, 
                     Ovidiu Mischianu                     cons.jur.Denisa Pîrvu 
     Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                         Imi asum responsabilitatea privind 

legalitatea actului   
   si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                        administrativ. 

                          Semnatura:                                                                      Semnatura    
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