ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA COSTESTII DIN VALE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ‹‹Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa›› ,
pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , întrunit în ședință
extraordinara , astăzi 20.01.2022 ,
Având în vedere:
-Raportul compartimentului de resort ;
-Rapoartele de avizare favorabile al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local .
-Prevederile art. 121 , alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei , modificata si completata
prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 .
-Hotararea ADI nr. 350/22.11.2021 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la nivel
judetean, pentru anul 2022 .
- Adresa nr. 4584/01.10.2021 emisa de Institutul National de Statistica – Directia Judeteana
de Statistica Dambovita .
- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației , cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile HG 742/2014 privind modificarea Anexelor 2 si 4 la 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;
Prevederile art. 129 , alin. (2) lit. d) , alin.(7) , lit. n , art. 196 ,alin.(1) , lit. a) si art. 139 ,
alin.(3) , lit. f) din OUG nr. 57 / 2019 , privind Codul Administrativ ;
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 - Se aproba cotizaţia comunei Costestii din Vale datorată catre Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Management integrat al deseurilor in judetul Dambovita›› ,
pentru anul 2022 , in cuantum de 2 lei/gospodarie/luna , in suma totala de 25.104 lei .
Art. 2. - Cotizaţia prevazută la art. 1 va fi prevăzută pentru anul 2022 ȋn bugetul local la
Titlul 9 ,, Alte cheltuieli’’, art.59. 11,,Asociaţii şi Fundaţii’’şi va fi achitată lunar, in 12 rate
fixe , pe baza facturilor emise de catre Aparatul tehnic al Asociatiei , la inceputul fiecarei
luni , cu termen maxim de plata , incheierea calendaristicaa fiecarei luni .

Art. 3- Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primar , prin Compartimentul
taxe si impozite .
Art. 4 – Prezenta hotarare se comunica , in termenul prevazut de lege , prin intermediul
secretarului , Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , primarului , Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara si se aduce la cunostinta publica prin publicare pe pagina de
internet si prin afisare la sediul institutiei .
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Marin Rares Florin
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