
 
ROMANIA                                                                                        PROIECT 
JUDETUL DAMBOVITA 
CONSILIUL LOCAL BRANESTI 

 
 HOTĂRÂRE 

 
privind:  aprobarea cotizației comunei Brănești la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară “ Management Integrat al Deșeurilor in Județul Dâmbovița”, pe 
anul 2021 

___________________________________________________________________ 
CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI  BRĂNEȘTI, JUDETUL DAMBOVIȚA 

 

Având in vedere 

 

- Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ Management Integrat al 

Deșeurilor in Județul Dâmbovița nr.863/CJ/20.01.2021; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului  nr.636/05.02.2021; 

- referatul de aprobare  al  d-lui viceprimar  nr. 637/05.02.2021; 

- avizul cu caracter consultativ de adoptare  a proiectului de hotărâre supus 

dezbaterii emis de comisia de specialitate a consiliului local Branesti 

- prevederile art. 121 alin.(1) şi alin(2) din Constituşia României, modificată şi 

completată prin Legea de reviuire a Constituţiei României nr 429; 

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

Asociaţii şi Fundaţii, cu modificările şi 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 Asociaţiei De Dezvoltare 

Intercomunitară “ Management  Integrat  Al  Deşeurilor În Judeţul Dâmboviţa“; 

- prevederile Hotărârile A.D.I. nr.331/17.12.2020 privind stabilirea şi aprobarea 

cotizaţiei, la nivel judeţean, pentru anul 2021; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

                             În temeiul art. 139 alin.1 art 243, alin 1, lit a din OUG nr 57/2019, 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare,: 

 

 HOTARASTE 

 

                    Art. 1 Se aproba cotizaţia  comunei Brăneşti la  Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară “ Management  Integrat  al Deşeurilor in Judeţul Dâmboviţa”  pentru 

anul 2021, în cuantum de 2 lei/gospodărie/lună, în sumă totală de 2.590 lei/lună. 

 

                 Art. 2  Cotizaţia menţionată la art.1 va fi prevăzută în bugetul local al 

comunei Brăneşti pe anul 2021 la Titlu 59.11 “Asociaţii şi Fundaţii” şi va fi achitată pe 

baya facturilor emise la începutul fiecărei luni cu suma prevazută la art. 1, de către 



aparatul tehnic al A.D.I. şi care vor avea termen maxim de plată incheierea 

calendaristică a fiecărei luni. 

                Art. 3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă şi aparatul de 

specialitate. 

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

intermediul secretarului general, Instituţiei Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului 

şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară. 

 

Nr. ______ 

Data________ 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 
  -CONSILIER LOCAL-                                         - SECRETAR GENERAL COMUNA- 
Popescu Cristian Claudiu                                                  jr Florentina Oprea 
 

 


