
ROM ANtla 
SIDDWIUL Ma@AU 

@CM@INLOUL R.@ gal ©CMA\REVO 

PE©iliCi-1  rBlj NOAA[EE 
privind aprobarea platii cotizatiei aferente membrilor Asociatiei Localitatilor 

Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022 

Consiliul Local al oraptlui ComanWi, judetul Back' intrunit in §edinta ordinara 
din data de  26-  0 3 	; 

Avand in vedere: 
- Adresa nr. 2016/17.03.2022, inregistrata la Ora§ul Comanesti sub nr. 

29239/17.03.2022 a Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din 
Romania; 

- Referatul de aprobare al Primarului Ora§ului Comanesti nr. 29240/17.03.2022; 
- Raportul de specialitate nr. 29240/B/17.03.2022 al Serviciului Administratie 

Publica Locala; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orasului Comanesti; 

In conformitate Cu: 
- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii §i fundatii, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, 
- HCL nr. 126/29.08.2019, privind aderarea ora§ului Comane§ti la Asociatia 

Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.); 

In temeiul art. 129 aim. (2) lit. e), alin (9) lit, a) si c), al art. 139 aim. (1) si aim. 
(3), lit. f), al art. 196 alin. (1), lit, a) si al art. 197, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile i completarile ulterioare, adopta 
urmatoarea: 

NEV&RAYA 
Art.l. Consiliul local al Orasului Comanesti aproba plata de la bugetul local a 

cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice Si de Arta. din 
Romania (A.L.Z.I.A.R.), in valoare de 1.147,45 lei. 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, 
Primarului Orawlui Comane§ti, A.L.Z.I.A.R., Directiei Economice precum serviciilor §i 
compartimentelor interesate, pentru ducere la indeplinire, cu termen de contestare in 30 
de zile de la comunicare, la Tribunalul Bacau. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate, 
Primar, 	 Secretar general, 
Ec. Viorel MIRON 
	

Jurist Daniela CHIRILA 



JUDETUL BACAU 

°RAWL COMANESTI 

Nr. 29240/17.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

privind Proiectul de hotarfire pentru aprobarea platii cotizatiei aferente membrilor 
Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) 

pentru anul 2022 

Asociatia Localitatilor Si Zonelor Istorice si de Arta" din Romania — A.L.Z.I.A.R.- este o 
organizatie non-guvernamentala avand ca obiectiv principal protej area i valorificarea patrimoniului 
cultural. Asociatia are in prezent 53 de membrii - 12 consilii judetene si 41 de primarii de municipii, 
orase i comune istorice. A.L.Z.I.A.R. a luat fiinta la data de 15 iunie 2004 la initiativa Ministerului 
Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a Asociatiei Franceze a Oraselor i Regiunilor de Arta 

Istorie si a Oraselor cu Zone Protejate si a municipiilor Alba Julia si Targoviste. Sediul Asociatiei 
este in municipiul Targoviste, B-dul Calea Domneasca, nr. 208. 

Avand in vedere: 

- Adresa nr. 2016/17.03.2022, inregistratd la Orasul Comanesti sub nr. 29239/17.03.2022 
prin care Asociatia Localitatilor i Zonelor Istorice si de Arta din Romania solicita plata 
cotizatiei pentru anul 2021, 

- HCL nr. 126/29.08.2019, prin care s-a aprobat aderarea orasului Comanesti la Asociatia 
Localitatilor i Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.), 

Va propun spre adoptare Proiectul de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei aferente 
membrilor Asociatiei Localitatilor i Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru 
anul 2022. 

Primar, 

Ec. Viorel MIRON 



JUDETUL BACAU 

ORASUL COMANESTI 

Nr. 29240/B/17.03.2022 

R APORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea platii cotizatiei aferente membrilor Asociatiei Localitatilor si Zonelor 
Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022 

Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania — A.L.Z.I.A.R., este o 
organizatie non-guvernamentala avand ca obiectiv principal protej area si valorificarea 
patrimoniului cultural. Asociatia are in prezent 53 de membri - 12 consilii judetene si 41 de primarii 
de municipii, orase i comune istorice. A.L.Z.I.A.R. a luat fiinta la data de 15 iunie 2004 la 
initiativa Ministerului Transporturilor, Constructiilor i Turismului, a Asociatiei Franceze a 
Oraselor i Regiunilor de Arta i Istorie si a Oraselor cu Zone Protej ate, municipiile Alba lulia si 
Targoviste. Sediul asociatiei este in municipiul Targoviste, B-duI Calea Domneascd, nr. 208. 
Cotizatia anualã este de 0,05 lei/locuitor al orasului. 

Serviciul Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Orasului Comanesti, avand in vedere: 

- Adresa nr. 2016/17.03.2022, inregistrata la Orasul Comanesti sub nr. 29239/17.03.2022 
prin care Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania solicita plata 
cotizatiei pentru anul 2022,in valoare de 1.147,45 lei; 

- 	HCL nr. 126/29.08.2019, prin care s-a aprobat aderarea orasului Comanesti la Asociatia 
Asociatiei Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.), 

propune spre aprobare Consiliului Local Comanesti plata de la bugetul local a sumei de 1.147,45 lei, 
reprezentand contravaloarea cotizatiei de membru al Asociatiei Localitatilor i Zonelor Istorice si de 
Arta din Romania (A.L.Z.I.A.R.) pentru anul 2022. 

Fata de cele propuse, va rog sä dispuneti. 

Set' Serviciu Administratie publica locala 

Mihaela Simona ARON 
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ASOCIATIA LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTA 
DIN ROMANIA 

Nr.2016/17.03.2022 
CATRE PRIMARIA ORASULUI COMANESTI 
IN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR EC. VIOREL MIRON 

STIMATE DOMNULE PRIMAR, 

Primaria orasului Comanesti este membra a Asociatiei Localitatilor si Zonelor 
Istorice si de Arta din Romania - ALZIAR, asociatie nonguvernamentala de larga 
reprezentare nationala. 

Prin prezenta va multumim pentru buna colaborare pe care asociatia a reusit sa 
o dezvolte in acest timp scurt impreuna cu dumneavoastra. 

In baza HCL Nr. 126/29.08.2019 de aderare a Primariei Comanesti la asociatia 
noastra cat si Statutului ALZIAR, pentru acoperirea cofinantarii proiectelor, pentru 
alte activitati culturale si de patrimoniu, cat si pentru buna desfasurare a activitatii 
asociatiei, va rugatn sa ne sprijiniti cu plata cotizatiei pe anul 2022 ( functie de 
numarul de locuitori — 0.05 lei / locuitor oras), comunicata de Institutul National de 
Statistica - Directia Judeteana de Statistica Dambovita : 
- Anti! 2022 — cotizatie 0,05 lei/locuitor (12 luni) — suma de achitat 1.147,45 teL 
Contul nostru TBAN deschis la banca Transilvania, sucursala Targoviste este: 
R052BTRL01601205491607XX cu mentiunea cotizatie 2022 Primaria Comanesti. 
Cod fiscal 16607530. 
Atasam prezentei situatia privitoare la numarul de locuitori/ unitatea administrativa 
si raportul de activitate pe 2021. Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati 
sediul asociatiei, secretar asociatie C Stefanescu — telefon 0743/555 099, 
alziar_ro62@yahoo.corn. 

Cu deosebita stima, 
Intocmit, 
Secret& general ALZIAR 
Stefanescu Maria CarmehN. 


