
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

Nr. 148404/ 20.07.2021 

                                                                                   PROIECT AVIZAT 

   SECRETARUL GENERAL AL  

  MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                        NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația 

Administratorilor de Piețe din România pe anul 2021 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU            
 Având in vedere: 

- Referatul nr. 148038 din 19.07.2021 înaintat de Direcția Piețelor prin care se propune 

plata cotizației către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 2021;  

-Hotărârea Asociației Administratorilor de Piețe din România nr.73/ 2019 prin care se 

stabilește cuantumul cotizației la suma de 3000 de lei; 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 148405/ 20.07.2021; 

- Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 148407/1/ 

20.07.2021; 

- Raportul comun al Direcției Piețelor și Direcției Economice înregistrat cu nr. 

148407/2/ 20.07.2021; 

-Prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind  bugetul de stat pe anul 2021, modificată și 

completată; 

-Prevederile H.C.L nr. 125/ 2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcției Piețelor din 

cadrul Primăriei Municipiului Bacău la Asociația  ”Administratorilor de Piețe din 

România”; 

- Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, 

modificată și completată; 

- Prevederile art. 140  alin. (1)  și  (3), ale art. 196  alin. (1)  lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale 

art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;   

 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ: 

 

                                       H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă plata sumei de 3000 de lei , reprezentând cotizația de membru a 

Municipiului Bacău, către Asociația Administratorilor de Piețe din România pentru anul 

2021. 

 



Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Direcția Piețelor și Direcția Economică. 

 

 

  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției 

Piețelor, Direcției Economice precum și Asociației Administratorilor de Piețe din 

România. 

 

  Art.4.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, 

LUCIAN- DANIEL STANCIU- VIZITEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B.S/Ds.I-A-2/ex.1 

             

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU  

Nr. 148405/ 20.07.2021 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către 

Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2021 

 

  În urma afilierii la această asociație s-a făcut o cooperare și un schimb 

de experiență, idei și modalitați de taxare cu alte instituții de profil din mai toate 

județele din țară, încercându-se o adaptare la cerințele pieții și a utilizatorilor de 

piață. 

  Scopul Asociației ”Administratorilor de Piețe din România” îl constituie 

elaborarea și implementarea de strategii pentru exploatarea unitară și transparentă 

a piețelor agroalimentare, pentru asigurarea serviciilor de calitate în concordanță cu 

cerințele europene privind comerțul cu produse agroalimentare, promovarea și 

susținerea unor puncte de vedere pertinente cu privire la domeniul administrării 

piețelor publice și înaintarea acestora autorităților competente, identificarea 

problemelor reale și concrete cu care se confruntă membrii asociației în aplicarea 

unor prevederi ale legislației ce le reglementează activitatea și elaborarea și 

înaintarea către autoritățile locale și naționale memorii fundamentate pentru 

eliminarea dificultăților, realizarea unei intermedieri constructive pentru 

armonizarea legislației în domeniu cu specificul activității operatorilor economici 

care administrează piețe publice agroalimentare. 

 Prin referatul nr. 148038/ 19.07.2021 al Direcției Piețelor, se propune 

inițierea unui proiect de hotărâre privind plata sumei de 3000 de lei, reprezentând 

cotizația de membru a municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de 

Piețe din România pe anul 2021. 

         Față de cele prezentate, vă rog să hotărâți. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU, 

LUCIAN- DANEL STANCIU- VIZITEU 
 

 

N.O.P,B.S/Ds.I.A.2/ex.1 



 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

Nr. 148407/1/ 20.07.2021 

 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre 

privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de 

Piețe din România pe anul 2021 

 

 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza : 

 

- Prevederile Legii nr. 15/ 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, modificată și completată; 

- Prevederile H.C.L nr. 125/ 2015 prin care s-a aprobat afilierea Direcției Piețelor din cadrul 

Primăriei Municipiului Bacău la Asociația  ”Administratorilor de Piețe din România”; 

- Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată 

și completată, care precizează: 

Art. 35(6) Obligaţiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrăţire sau de aderare a 

unităţilor administrativ-teritoriale la asociaţii interne organizate la nivel naţional ori la organizaţii 

internaţionale cu personalitate juridică, hotărâte de autorităţile deliberative, în condiţiile legii, se 

suporta din bugetele locale ale acestora. 

-Prevederilor art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 

alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, care precizează: 

Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 

de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 

(3) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea 

în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă  

a consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează 

în procesul-verbal al şedinţei. 

Art. 196 (1)  In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau 

emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: 

 a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari 

Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 

administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 

adoptarii, respectiv emiterii 

Art. 243 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in 

conditiile legii, urmatoarele atributii: 

  a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului, 

respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului 

judetean, dupa caz; 

  b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 

- Prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 

care precizează: 

 

 

 

 

 

 



Art.129 (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 

locale sau centrale ; 

(14)  Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia 

celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite 

prin lege; 

 şi poate fi supus spre dezbatere. 

DIRECTOR EXECUTIV 

CIPRIAN FANTAZA 

 
 

 

Red.B.S/Ds.I.A.2/ex.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

MUNICIPIUL BACĂU 

DIRECȚIA PIEȚELOR 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

NR.148407/2/ 20.07.2021 

   

 

                                                        RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului la proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a 

Municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe 

anul 2021 

 

          Asociația ”Administratorilor de Piețe din România” este alcătuită din 24 de 

entități (instituții și societăți comerciale) de pe intreg teritoriul României, inclusiv 

din Capitală, toate având atribuții în domeniul administrării piețelor și oboarelor din 

localitățile de proveniență.Asociația își propune să identifice problemele reale și 

concrete cu care se confruntă membrii în aplicarea unor prevederi ale legislației ce 

le reglementează activitatea, să elaboreze și să înainteze către autoritățile locale și 

naționale competente, memorii fundamentate pentru eliminarea dificultăților, 

realizarea unor intermedieri constructive pentru armonizarea legislației în domeniu 

cu specificul activității operatorilor economici care administrează piețe publice 

agroalimentare. 

         Prin proiectul de hotărâre se propune plata cotizației de membru a 

municipiului Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 

2021. 

          Acest proiect de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.U.G. 

nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ precum și ale Legii nr. 273/ 2006 a 

finanțelor publice actualizată. 

- și poate fi supus spre dezbatere. 

     Director Executiv,    Director Executiv, 

      Mariana Zamfir    Cristinel Dumbravă  

   

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU 

NR. 148407/ 20.07.2021 

 

 

CĂTRE 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

                                            DIRECȚIA PIEȚELOR 

 

 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din 

OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis 

pe e-mail proiectul de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului 

Bacău către Asociația Administratorilor de Piețe din România pe anul 2021, în 

vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate. Vă rugăm ca până la data 

de 21.07.2021  să le depuneți în format letric la Secretarul General al Municipiului 

Bacău. 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU                              SECRETARUL GENERAL  

             LUCIAN- DANIEL STANCIU- VIZITEU                       AL MUNICIPIULUI BACĂU 

                                                                                                            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECȚIA PIEȚELOR       SE APROBĂ 

Nr. 148038 din 19.07.2021        PRIMAR 

                     LUCIAN-DANIEL STANCIU 

VIZITEU 

     R E F E R A T 

  Având în vedere : 

- Referatul nr. 147282 din 14.07.2021 al Direcției Piețelor prin care se propune 

aprobarea plății cotizației pe anul 2021 către ”Asociația Administratorilor de Piețe din 

România, în sumă de 3000 lei;  

- prevederile HCL  nr. 125 din data de 30.06.2015,  privind afilierea Direcției 

Piețelor din cadrul Primăriei Municipiului Bacău la ”Asociația Administratorilor de Piețe 

din România; 

- hotărârea cu nr. 73/10.04.2019 a Adunării Generale a membrilor   Asociației 

Administratorilor de Piețe din România, prin care  se majorează cotizația anuală la suma 

de 3000 lei, cu posibilitate de a fi plătită în două tranșe semestriale, una până la 30 iunie 

și una până la 31 septembrie; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.99 din 29.08.2000, republicată, privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.26 din 30.01.2000, republicată, cu privire la 

asociații și fundații; 

 Față de cele menționate, propunem inițierea unui proiect de hotărâre care va fi 

supus spre aprobare Consilului Local, privind aprobarea plății cotizației pe anul 2021 către 

”Asociația Administratorilor de Piețe din România, în sumă de 3000 lei. 

 

                                                      DIRECTOR 

                       DUMBRAVĂ CRISTINEL COSTEL                       

                             

                    
  

                                             Întocmit 

                                                          Comoraşu Mariana 



 

 

 

 

 



 
 


