
 

        R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI 

           P R I M A R  Nr.2 din 05.01.2023 

                                                PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea cotizaţiei datorată la ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA››„ 

 

          PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

          Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

- 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.23 alin.(1), art.46 alin.(l) din Ordonanța Guvernului  nr.26/2000 cu privire  

la Asociaţii şi Fundaţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile art.1 alin.(2) lit.e) și următoarele din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 2  alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k) ale art. 8 alin. (2) și art. 25 lit. a) Legii nr. 

101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţiilor, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Prevederile Hotarârii 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; 

- - Prevederile art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea 

cotizaţiei/contribuției la nivel judeţean, pentru anul 2023 ; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.c), art.80- art.83 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația 

publică cu modificările și completările ulterioare; 

- 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; 

           În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a)  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

SE PROPUNE: 

 

        Art.1.- Aprobarea cotizaţiei datorată  ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 



DÂMBOVIŢA ”  pentru anul 2023 în cuantum de 2 lei/gospodărie/lună, în sumă totală de 63432 

lei. 

     Art.2.- Cotizaţia prevăzută la art. 1 va  fi prevăzută pentru anul 2023 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 hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contecisoul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

        Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei Cornești 

prin compartimentele din aparatul de specialitate . 

 

        Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, Compartimentului contabilitate – financiar 

și A.D.I „MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA şi 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” . 

 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE          

   Radu STANCU                                                               SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                 Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEŞTI 05.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI 

           P R I M A R  Nr.141din 05.01.2023 

REFERAT DE APROBARE,  

 

       Subsemnatul –Radu STANCU -primarul Comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa, supun  

spre aprobare Consiliului local Corneşti  proiectul  de hotarare privind aprobarea cotizaţiei  

datorată la A.D.I ‹‹ MANAGEMENTULUI INTEGRAT AL  DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA›› făcând următoarele precizări ce se impun: 

            Potrivit atribuţiilor sale, consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 

asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum si aderarea la 

asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 

promovării unor interese comune, iar UAT Corneşti este membru al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat ai Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa". 

            Urmare a faptului ca UAT este membru constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa" în calitate de 

membru şi-a asumat anumite obligaţii astfel , se impune raportat la Hotărârea A.D.l nr. 

391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei/contribuției la nivel judeţean, pentru 

anul 2023  și a   prevederilor art.23 alin.(1), art.46 alin.(l) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 

cu privire la Asociaţii şi Fundaţii cu modificările şi completările ulterioare a 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 şi a prevederile art.7 alin.2 

lit.b din STATUTUL ASOCIAŢEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA ca şi Consiliul local al comunei Corneşti să adopte o hotărâre prin care să aprobe 

cotizaţia pentru anul 2022. 

              Mai mult, conform dispoziţiilor art. 9 alin. 11 din Hotărârea A.D.I nr. 19/2010 privind 

aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Actul ^constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară "hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii..." 

             Consider propunerea de mai sus ca fiind legală, necesară şi oportună, fapt pentru care pe 

baza considerentelor sus-menţionate, propun dezbaterea și adoptarea proiectului de hotărâre de 

către  consiliul local, în forma iniţiată. 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                        Radu STANCU 

 

 

 

 

 


