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 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea   cotizaţiei    orasului Gaesti   

la  Asociaţia   de   Dezvoltare 

Intercomunitară,,management   integrat   al 

deşeurilor în judeţul dâmboviţa’’, pe anul 2019 

 

 

 

Consiliul local al Gaesti   

Având în vedere: 

- Adresa nr.3864/21.08.2018 emisă de Institutul Naţional de Statistcă – 

Direcţia Judeţeană de Statsică Dâmboviţa; 

- Prevederile art.121 alin.(1)  i alin(2) din Constitu ia României, modificată  si completată prin 

Legea de revizuire a Constitu iei României nr.429/2003; 

- Prevederile art.36 alin 2 lit b  si alin 4 lit.c din Legea nr.215/2001 privind  

administrat ia publică locală, republicată, cu modificările s i completările ulterioare;  

- Prevederile art.23 alin 1, art.46 alin.1 din O.G. nr.26/2000 cu privire la  

Asociat ii s i Fundat ii, cu modificările  si 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 ASOCIA EI DE DEZVOLTARE   

INTERCOMUNITARĂ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DE EURILOR  

ÎN JUDE UL DÂMBOVI A; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.268/30.11.2018 privind stabilirea si aprobarea  

coizatei, la nivel judeţean, pentru anul 2019 ; 

- Raportul de specialitate nr.18.358/15.11.2018; 

- Raportul  de avizare favorabil al comisiei economice  din cadrul  

Consiliului local; 

În temeiul art. 45 alin.(2) lit.c, art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 a 

administra iei   publice   locale,   republicată,   cu   modificările   i   completările 

ulterioare; 

 

 

                                              HOTĂRĂ TE: 

 

 

Art. 1  Se aprobă cotizaţia oras ului  Gaesti  la  

ASOCIA IA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,, MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DE EURILOR ÎN JUDE UL DÂMBOVI A   ‘’pentru anul 

2019, în cuantum  de 2 lei/gospodărie/ lună, în  sumă totală de 119.112 lei  ( cat 

este prevazut in tabelul din Hotararea A.D.I. nr. 268 /30.11.2018) 

  Art. 2.- Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută  n 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  si aparatul 

de specialitate 

       Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin 

intermediul   secretarului,Institut iei   Prefectului-Judet ul   Dâmbovita,     primarului, Asociat iei 

de Dezvoltare Intercomunitară,  si se aduce la cunos tint ă publică prin publicare pe pagina de 

internet a institutiei .  

 

 

 

INITIATOR , 

Primar , 

Gheorghe Grigore   

 

 

 

                                                                                            Avizat de  legalitate     , 

                                                                                                 Secretar  ,  

                                                                                          Jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPUNERE  de MOTIVE  

la proiectul de hotarare privind   aprobarea   cotizaţiei    orasului Gaesti   

la  Asociaţia   de   Dezvoltare 

Intercomunitară,,management   integrat   al 

deşeurilor în judeţul dâmboviţa’’, pe anul 2019 

 

 

 

 

    Avand in vedere  Hotararea ADI  nr. 26/ 30.10.2018 prin care  a fost aprobata  cotizatia la 

nivel  judetean pentru anul 2019, va solicitam adoptarea acestui propiect de  hotarare  . Conform 

anexei  , Orasul Gaesti  urmeaza sa achite annual o  cotizatie anuala de  119.112  lei  .  

   

 

 

Primar , 

Gheorghe Grigore   


