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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizatiei/contributiei U.A.T. comuna Raciu 

datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deseurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru

anul 2016

Consiliul Local al comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa, 
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 27.11.2015,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate, nr. 6821/20.11.2015, al Compartimentului Contabilitate şi Buget Local;
-  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;
- Hotararea A.D.I. nr. 175/29.10.2015  privind stabilirea si aprobarea  cotizatiei,  la nivel judetean, pentru anul

2016
- Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG 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;
- 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;
- Prevederile art. 36 alin. 1, alin.2  lit. d şi alin. 6 lit a pct. 14  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, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1 Pentru  anul  2016  se  aproba  cotizaţia  datorată  la  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară
‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››, cu suma
de 2132 lei/lună.

Art.  2  Cotizatia/contributia  stabilita  pentru  anul  2016  va  avea  ca  destinatie  finantarea  cheltuielilor
curente ale Asociatiei, precum si acoperirea cheltuielilor necesare prestarii serviciului de colectare, transport,
depozitare si prelucrarea deseurilor. 

Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul prin serviciul financiar - contabil, iar
comunicarea catre institutia  prefectului  – judetul  Dambovita,  persoanele interesate si  aducerea la cunostinta
publica se face, in termenul prevazut de lege prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale.

Preşedinte de şedinţă, Secretar,
Consilier local Vlăsceanu Niculae         Zaharia Alin
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