
ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA  RACIU 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind majorarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, 
transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› 

 
PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Având în vedere: 

- Raportul de specialitate al compartimentului taxe și impozite nr. 377/27.01.2012 și referatul comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Raciu; 

- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului, 
depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 
1/2001; 

- Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ADI; 
- Dispoziţiile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţiilor cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Contractului nr. 170/33/31.03.2010 de delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de colectare și 

transport al deșeurilor în județul Dâmbovița, incheiat intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, 
transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” şi S.C. SUPERCOM S.A.; 

- Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea ADI nr. 66/2011 privind adoptarea unor măsuri de achitare a plăţii de disponibilitate asumate prin con tractul nr. 
170/33/2010; 

- Prevederile art.11,12, 36 alin. 1, alin.2  lit. e şi alin. 7  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE:  

Art. 1  Pentru anul 2012 se majorează cotizaţia datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››, cu 
suma de 68138.00 lei. 

Art. 2 Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută in bugetul local la Titlu 59 ,, Alte cheltuieli ’’, art.59. 11 ,, 
Asociaţii şi Fundaţii’’ şi va fi achitată conform prevederilor legale. 

Art. 3 Incepând cu anul 2012, comuna Raciu va datora o cotizaţie suplimentară de 1 leu/gospodărie/ lună. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul, serviciul impozite și taxe, iar pentru 
comunicare secretarul localității. 

Președinte ședință,      Secretar, 

Consilier local Voicu Nicolae     jr. Zaharia Alin 
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