
                 R O M Â N I A 

        JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

               CORNEȘTI  

                                                               HOTĂRÂRE 

                                                             NR.10 din 25.02.2021 

privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA›› 

 

          Consiliul local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa. 

  Având în vedere ; 

- Prevederile art.121 alin.(l) şi alin(2) din Constituţia României, modificată şi completată prin 

Legea de revizuire a Constituţiei României nr.429/2003; 

- Prevederile art.87 alin.(3), art. 129 alin. (2) lit.”b” alin.(4) lit”c” ,art. 140 alin. (1), art.197 

alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5) , art.198 alin.(1)-(2), art.200,art.240 alin. (1) ,art.243 alin.(1) lit.”a” și 

lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin.2 lit.b din STATUTUL ASOCIAŢEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA; 

- Prevdederile hotărârii ADI nr. 19/2010 privind aprobarea actului additional nr.2 la Actul  

constitutive si statutul asociaţei de dezvoltare intercomunitară,management integrat al deşeurilor 

în judeţul Dâmboviţa; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.331/2020 privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei, la nivel 

judeţean, pentru anul 2021 ; 

- prevederile legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică cu 

modificările și completările ulterioare; 
- proiectul de hotărâre inregistrat cu nr.10/27.01.2021 al primarului comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat cu nr. 948/27.01.2021; 

-raportul Compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu nr.1030/27.01.2021; 

-Adresa nr.863/CJ/20.01.2021 a ASOCIAŢEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

INTERCOMUNITARĂ,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA; 

        - avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.1 și nr.2. 



           În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.”c”,art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

       

 

 

 

 

           Art.1.Se aprobă cotizaţia datorată  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA ” pentru anul 2021 în suma de 63432 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 va fi achitată conform prevederilor legale. 

       Art. 3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul comunei  prin aparatul de 

specialitate. 
       Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe 

pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  

”Hotărârile autorității deliberative” , și va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei , Compartimentului 

contabilitate – financiar ,și ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ„MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

         Ioana CRUDU                                        PTR.SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 25.02.2021, cu un număr de 13 voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 13 consilieri prezenți. 
 

http://www.comunacornesti.ro/

