
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în 

judeţul  Dâmboviţa›› 
 

  
  Consiliul local al comunei Nucet județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară astăzi, 
data de 10.02.2021 
 Având în vedere: 
 
– Raportul de specialitate dnei. Barbu Mariana, consilier în cadrul biroului financiar 
contabil impozite și taxe înregistrat sub nr. 989/28.01.2021; 
– Referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 991/28.01.2021; 
– Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor 
solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare; 
– Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 
deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001; 
– Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare ADI; 
– Hotărâre ADI nr.331/2020 privind stabilirea și aprobarea cotizatiei, la nivel județean, 
pentru anul 2021; 
– Prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţiilor cu 
modificările și 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 OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările 
ulterioare; 
– Prevederile HG  NR 742/2014 privind modificarea Anexelor 2 si 4 la HG  nr 855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv cadru si a statutului cadru ale asociatiilor de dezvoltare 
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 
– Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. Pentru anul 2021 se aprobă cotizația datorată  Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor 
solide în judeţul Dâmboviţa››, în sumă de 30 504 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 Ȋncepând cu anul 2021, comuna Nucet va datora o cotizaţie de 2 
lei/gospodărie/ lună. 



 
 Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire se obligă biroul financiar contabil impozite și taxe. 
 
 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial local. 
 
         
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ 
      Marian BUNGETE                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                                                                                   
                        Elena Claudia POPESCU 
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