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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei UAT Nucet datorată Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul  Dâmboviţa››
pentru anul 2022

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 27.01.2022, având
în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.63/25.11.2021;

- referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr. 12205/25.11.2021;

-  prevederile  art.121  alin.(1)  și  alin(2)  din  Constituția  României,  modificată și
completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003;

-  Hotărârea  ADI  nr.350/22.11.2021 privind  stabilirea  si  aprobarea  cotizației,  la  nivel
județean, pentru anul 2022;

-  adresa  nr.  4584/01.10.2021  emisă  de  Institutul  Naţional  de  Statistică  –Direcţia
Judeţeană de Statistică Dâmboviţa;

-  prevederile  Actului  constitutiv  și  Statutului  Asociației  cu  modificările  si  completările
ulterioare;

-  prevederile  OG  nr.  26/2000  privind  asociațiile  si  fundațiile,  cu  modificările  şi
completările ulterioare ;

- prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea Anexelor 2 si 4 la H.G. 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.129 alin.2  lit.d  alin.7  lit.n  din   OUG nr.  57/03.07.2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-  raportul  de specialitate al  consilierului  din  cadrul  biroului  financiar  contabil  impozite
și taxei înregistrat sub nr. 548/17.01.2022;

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

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. Se aprobă cotizația comunei Nucet datorată către ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA’’ pentru anul 2022 în cuantum de 2 lei/gospodărie/lună, în sumă
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totală de 30 504 lei.

     Art.2 Cotizaţia prevăzută la art. 1 va  fi prevăzută pentru anul 2022 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 Taxa de habitat include comisionul de administrare/încasare perceput de
către prestatorul de servicii.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin șef birou
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 al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
        Vlad COMAN SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                      Elena Claudia POPESCU

Nr. 6 din 27 ianuarie 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

6/27.01.2022

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
27.01.2022

2 Comunicarea către primar 28.01.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 28.01.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 28.01.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

28.01.2022
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