
ROMANIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTÂRÂREA NR.258/2021
Privind   aprobarea cotizaţiei datorată   Asociaţiei  Localităţilor si Zonelor lstoricc şi  de Arta

din România

Coiisiliul  local  al  Mimjcipiului  Sebeş,  Judeţul  Alba  ;

Întruiiit în  sedinţa publică ordiiiară din  data de  30.09.2021,  ora  13`00:

Luând    în    dezbatere    proiectul    de    hotăi.âre    privind    aprobarea   cotizaţiei    datoi.ată
Asociaţiei  Localităţilor  si  Zonelor  lstorice  şi  de  Arta din  Româiiia;

Văzând:
•  referatul  de  aprobare  nr.69751/17.09.2021  al  iniţiatoruliii  la proiectul  de  hotărâre;

-raportul   de   specialitate   nr.66582/03.09.202l    al   Serviciului   Cheltuieli   si   Resiirse   Umane,   din

cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Munjcipiului  Sebeş  priviiid  plata  cotizaţiei   datorate
Asociaţiei  Localităţilor  şi  Zonelor  lstorice  şi  de  Artă din  România;

Analizând   adresa  înregistrată   la  sediul   instituţiei   noastre  siib  nr.   63451/20.08.2021

Asociaţiei  Localităţilor  şi  Zonelor  lstorice  şi  de  Artă  din  Roâania  privind  plata  cotizaţiei  afei.eiite

aniilui  2021  ;

Avâiid  avizul  nr.583/2021   al  Comisiei  de  studii  progiioze  economico-sociale,  biiget,

t-inanţe  diii  cadrul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Sebeş;

R                          Ţinând  cont de  prevederile:
ActuliH    coiistitutiv   şi    Statutului    Asociaţiei    LocalităţHor   şi   Zonelor   lstorice   şi    de    Artă   din

omânia;
-rlcL  251/2017  privind  aderarea  Municipiliii   Sebeş  la  Asociaţia  Localităţilor  şi  Zonelc)r  lstorice

şi  de  Artă  din  România(A.L.Z.l.A.R);
-Hotărârea  Comitetului  Director  nr.33/1711.2017  a  Asociaţiei  Localităţilor  şi  Zonelor  lstorice  şi

de  Aiiă  din  România(A.L.Z.I.A.R);
Avâiid  în  vedere  prevederile:

-Ordonaiiţei   nr.26/30.0l.2000  cu   privire   la  asociaţii   şi   fundaţii,   cu   modificările   şi   completărue

ulterioare;
-    Legii  nr.  273/2006  priviiid  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  si  coiiipletările  ulterioare;

•  OUG  57/2019  privind  Codul  Administrativ  art.89,  art.90,  art.91,  art.92,  art.129  aliii.2  Iit.e)  şi  alHi

9  lit  c).

in   baza  art.139  diii  OUG   nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  şi

completările  ulterioare;

HOTARASTE:

A[!|   Se  aproba  cotizaţia  în  valoare  de   1.630,20  Iei  (funcţie  de  numarul  de  locuitori  0.05
lei/locuitor  miuiicipiu),  pe  aiiul  2021,  datorată    de  către  Municipiul  Sebeş  Asociaţiei  Localităţilor

Şi  Zoiielor  lstorice  si  de  Arta  diii  România(A.L.Z.l.A.R);
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Ar!î2  Ducerea  la  îiideplinire  a  prezeiitei  hotărâri  revine  Primarului  Muiiicipjului   Sebeş
prin  aparatul  de  specialîtate  ,Serviciul  Cheltuieli  si  Resurse  Umane  şi  Com.PMCC-MC-ULM.;

A[!iprezenta hotărâre  poate  fi  atacată de către  persoanele  îndi.eptăţite,  în  termeiiiil  şi  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.554/2004,   prîvind  contencîosul  administrativ,  cu  modificărHe  şi

completările  ulterioare.

Prezen.ta  l.otărâre  va  fi  a.fiişaiă,  se  vn  iiublica  pe  site-ul  Primăriel  ş.i  în  Moi.i{nrul   O.fiicial  al
Municii)iuliii  Sel)eş şi   se  comiinic(-...
-Instituţiei  Pref€ctiilui  Judetului  Alba

-Primarului  Miinicipiului  Sebeş;

•  Serviciiilui  Cheltuieli  si  Resurse  Umaiie;

-Compartimentului PMCC-MC-ULM;
-Asociaţiei  Localităţilor şi  Zonelor Ţstorice  şi  de  Arta  din  România (A.L.Z.l.A.R);

Sebeş  la 30.09.2021
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