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HOTĂRÂREA NR.81 
privind includerea in bugetul local  a sumei de 17.742,50 lei , reprezentand  

cotizația de membru  al Asociației  Municipiilor din România, datorată  de  

municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2023 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere : 

• Adresa Asociatiei Municipiilor din România, înregistrată la 

Primăria Municipiului Huși la nr.  436 din 06.01.2023; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.2471  din 

25.01.2023  privind  includerea in bugetul local  a sumei de 

17.742,50 lei , reprezentand  cotizația   de membru  al Asociației  

Municipiilor din România, datorată  de  municipiul Huși , județul 

Vaslui , pentru anul 2023; 

• Raportul Direcţiei Economice  nr.  2472 din 25.01.2023; 

• Avizul nr.81 din 31.01.2023  al Comisiei  juridice  şi de disciplină, 

pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul nr.66 din 01.02.2023  al  Comisiei  de studii, prognoze şi 

programe economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice  şi comerţ ; 

           În conformitate cu prevederile  art.14 alin.(4)  si art.35 alin.(6) din Legea  

privind  finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , nr.273 

din  29 iunie 2006   si prevederile Legii bugetului  de stat pe anul 2022 nr.317 din 

28.12.2021, prevederile Hotararii nr.219 din 06.11.2017 a Adunarii Generale a 

Asociatiei Municipiilor din Romania ( AMR) privind aprobarea cuantumului 

cotizatiei , prevederile art.129 alin.(1) , alin.(2) lit.e), alin.(4) lit.a) , alin.(9) lit.a) 

, art.139  alin.(3) lit.f) , din Ordonanţa de  Urgență  nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
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            În temeiul  art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

             Art.1.Se aprobă includerea in bugetul local al municipiului Husi  pe anul 

2023  a sumei de 17.742,50 lei , reprezentand  cotizația  de membru  al Asociației  

Municipiilor din România, datorată  de  municipiul Huși , județul Vaslui , pentru 

anul 2023. 

             Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Huşi .      
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    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                          Contrasemnează pentru legalitate , 

             Popa   Cristinel                                                                               Secretar general ,  

                              jr.Monica Dumitrașcu 

 

 
 


