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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  aprobarea cotizației/contribuției localității Raciu

la   Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului,
Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Județul Dâmbovița”, pe anul 2015

Primarul comunei Raciu, județ Dâmbovița, 
Având în vedere:
-   Raportul Compartimentului taxe și impozite nr. 6095/27.11.2014;
-  Prevederile Hotărârii nr. 159/26.11.2014 a  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară

„Reabilitarea  Colectării,  Transportului,  Depozitării,  Prelucrării  Deșeurilor  Solide  în  Județul
Dâmbovița” privind stabilirea și aprobarea cotizației pe anul 2015 ;

- Prevederile Actului Constitutiv și ale statutului Asociației cu modificările și completările
ulterioare ;

-  Prevederile  Ordonanței  Guvernului  nr.  26/2000  privind  asociațiile  și  fundațiile  cu
modificările și completările ulterioare ;

-  Prevederile art. 11, 12 și art. 36, alin. 1, 2, lit. e, și alin. 7 lit. c din Legea Administrației
Publice  Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare .

   În  temeiul  art.  46,  alin.  5,  din  Legea  Administrației  Publice   Locale  nr.  215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, propune adoptarea următorului,

       PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art.  1.   Se  aprobă  cotizația/contribuția  localității  Raciu  la  Asociația   de  Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în
Județul Dâmbovița” pe anul 2015, în cuantum de 2132 lei/lună (2 lei/lună/gospodărie).

Art. 2.  Cotizația/contribuția menționată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local la Titlul
59” Alte cheltuieli”, art. 59.11 ”Asociații și fundații” și va fi achitată lunar pe baza facturilor emise
de către Aparatul Tehnic al A.D.I. în termen de maxim 30 de zile de la încheierea calendaristică a
fiecărei luni.

Art. 3.  Cotizația/contribuția stabilită pentru anul 2015 va avea ca destinație finanțarea
cheltuielilor curente ale asociației, precum și acoperirea cheltuielilor necesare prestării serviciului
de colectare, transport, depozitare și prelucrarea deșeurilor.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  către  primar  și  comunicată  de
secretarul comunei Raciu.

INIȚIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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