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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 2020

Consiliul Local al Comunei Raciu, Judeţul Dâmboviţa,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 19.12.2019,
Având în vedere:
-  Raportul  de specialitate  al   Compartimentului  Contabilitate  şi  Buget  Local,  înregistrat  sub nr.  7572/

10.12.2019,  referatul  de  aprobare  al  iniţiatorului  proiectului  de  hotărâre,  înregistrat  sub  nr.
7587/10.12.2019, şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raciu;

-  Adresa  nr.  10651/29.11.2019  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Management  integrat  al
deşeurilor în judeţul Dâmboviţa”;

-  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. 304/18.12.2019;
În temeiul art. 139, alin. 1, şi art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se  aprobă  cotizaţia  comunei  Raciu   la  ASOCIAȚIA  DE  DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ  ,,MANAGEMENT  INTEGRAT  AL  DEȘEURILOR  ÎN  JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA” pentru anul 2020, în cuantum  de 2 lei/gospodărie/ lună, în  sumă totală de 2132 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.
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 General,
             Consilier local Marin Veronica          jr. Zaharia Alin
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