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

datorată la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa” 

pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDET DAMBOVITA,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.11.2018,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate, nr. 6429/15.11.2018, al Compartimentului Contabilitate şi Buget Local şi

avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;
- Adresa nr. 3864/21.08.2018 emisă de Institutul Naţional de Statistică –Direcţia Judeţeană de Statistică

Dâmboviţa;
- Prevederile art.121 alin.(1) și alin(2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea

de revizuire a Constituției României nr.429/2003;
- Prevederile art.36 alin 2 lit b și alin 4 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Prevederile  art.23 alin 1,  art.46 alin.1 din O.G. nr.26/2000 cu privire la  Asociații  și  Fundații,  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  art.7  alin.2  lit.b  din  Statutul  ASOCIAȚEI  DE  DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ,,MANAGEMENT  INTEGRAT  AL  DEȘEURILOR  ÎN  JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA;

-  Prevederile  Hotărârii  A.D.I  nr.268/30.11.2018  privind  stabilirea  si  aprobarea  cotizatiei,  la  nivel
județean, pentru anul 2019;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Raciu.
În temeiul art. 45 alin.(2) lit.c, art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice loca-
le, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se  aprobă  cotizaţia  comunei  Raciu   la  ASOCIAȚIA  DE  DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ  ,,MANAGEMENT  INTEGRAT  AL  DEȘEURILOR  ÎN  JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA” pentru anul 2019, în cuantum  de 2 lei/gospodărie/lună, în  sumă totală de 25.584 lei.
           Art.2 Cotizaţia  menţionată  la  art.  1  va  fi  prevăzută  ȋn  bugetul  local  la  Titlu  59
,, Alte cheltuieli’’, art.59.11 ,, Asociaţii şi Fundaţii’’ şi se achitată lunar pe baza facturilor emise de către
Aparatul tehnic al A.D.I., la începutul fiecărei luni, cu termen maxim de plată, încheierea calendaristică
a fiecărei luni. 
          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul și aparatul de specialitate.
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               Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul secretarului,
Instituției  Prefectului-Județul  Dâmbovița,  primarului,  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară,  și  se
aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa www.raciu.ro.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
              Consilier local Vlăsceanu Niculae                jr. Zaharia Alin
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