
     ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
Tel/Fax : 0245725825 
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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea și aprobarea cotizației comunei Răscăeți datorată Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în județul  Dâmbovița” pentru anul 2022 
 

 
Consiliul Local al Comunei Răscăeți, întrunit în ședința ordinară din data de 
17.12.2021, 
 

Având în vedere: 
 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu 
nr.185/26.11.202; 

- Avizul consultativ al comisiei de specialitate cu nr. 194/08.12.2021; 
- Prevederile art.121 alin.(1) și alin(2) din Constituția României, modificată și 

completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 
- Hotărârea ADI nr.350/22.11.2021 privind stabilirea si aprobarea cotizației, la 

nivel județean, pentru anul 2022; 
- Adresa nr. 4584/01.10.2021 emisă de Institutul Naţional de Statistică –

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa; 
- Prevederile Actului constitutiv și Statutului Asociației cu modificările si 

completările ulterioare; 
- OG nr. 26/2000 privind asociațiile si fundațiile, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 
- Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea Anexelor 2 si 4 la H.G. 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.129 alin.2 lit.d alin.7 lit.n din  OUG nr. 57/03.07.2019  privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În temeiul art.196 alin.1, lit.a). și art.139 alin.3 lit.f). din  OUG nr. 57/03.07.2019  
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
     
     HOTĂRĂȘTE: 
 
      Art.1. Se aprobă cotizația comunei Răscăeți, datorată către ASOCIAȚIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL 
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DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA’’ pentru anul 2022, în cuantum de 2 
lei/gospodărie/lună, în sumă totală de 17.304 lei. 
     
     Art.2 Cotizaţia prevăzută la art. 1 va  fi prevăzută pentru anul 2022 în bugetul 
local la Titlul 9 „Alte cheltuieli” (cod 59.11 „Asociaţii si Fundaţii”), și va fi achitată 
lunar, în 12 rate fixe, pe baza facturilor emise de către Aparatul tehnic al 
Asociației, la începutul fiecărei luni, cu termen maxim de plată, încheierea 
calendaristică a fiecărei luni. 
         Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, prin      
Compartimentul taxe și impozite. 

   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 *primaria-rascaeti.ro. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    Consilier, 
        Mariean FÎLEA 

     
CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                    Secretar  general, 
                Jr. MARCU Maria-Nicoleta 
 
 
 
 
 
Nr. 54 
Emisă la Răscăeți 
Astăzi, 17.12.2021 


