
   AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                    SECRETARUL GENERAL AL 

                                MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște datorată Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Dâmbovița”, pentru anul 2022  

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a lunii  decembrie 

2021, având în vedere: 

▪  Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45.406/03.12.2021, întocmit în conformitate 

cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.407/03.12.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, modificată și 

completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 

▪ Prevederile Hotărârii A.D.I „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Dâmboviţa” 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 și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

▪ Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea Anexelor 2 și 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; 

▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște; 

▪ Prevederile art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din  Codul Administrativ adoptat 

prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 

alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă cotizația Municipiului Târgoviște datorată către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Dâmboviţa” pentru anul 2022 în cuantum de 2 lei/gospodărie/lună, în sumă totală de 

738.168 lei/an. 

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 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, prin Serviciul 

Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe locale. 

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

Secretarului General al Municipiului Târgoviște, Instituției Prefectului - Județul 

Dâmbovița, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și se aduce la cunoștință publică 

prin publicare pe pagina de internet, la adresa www.pmtgv.ro . 

 

INIȚIATOR, 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

  jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

Red. M.L.U 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită 

depunere  

raport de specialitate 

   

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi 

Taxe locale  

X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

http://www.pmtgv.ro/


DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                      

Nr.45.406/03.12.2021       

APROBAT 

PRIMAR 

jr. Daniel Cristian Stan 

 

REFERAT DE APROBARE 

  Privind aprobarea cotizației  Municipiului Târgoviște la  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  

Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița   

pentru anul 2022 

 

 

 

 

 

În temeiul art 9. alin 8 lit.(a) din Statutul Asociației Managementul 

Integrat al Deșeurilor și al Hotărârii ADI  nr.350/22.11.2021,se propune 

aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște  pe anul 2022 , în cuantum de 

2lei/gospodărie/ lună , cotizația pe anul 2022  fiind de 738.168 lei 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

Director Executiv 

Ec.Silviana Marin 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA ECONOMICĂ                                                      

Nr .45.407/03.12.2021       

APROBAT 

PRIMAR 

jr. Daniel Cristian Stan 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea cotizației pe anul 2022 a 

Municipiului Târgoviște la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  

       Managementul Integrat al Deșeurilor 

 

 

 

 

Având în vedere; 

  

-Referatul de aprobare nr.45.406/03.12.2021 

-Hotărârea ADI nr.350/22.11.2021privind stabilirea și aprobarea cotizației la nivel județean 

,pentru anul 2022 

-Prevederile actului constitutiv și Statutul Asociației cu modificările și completările ulterioare 

-OG nr.26/2000 privind Asociațiile și Fundațiile ,cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Se propune aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște la Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară -Managementul Integrat al Deșeurilor ,pe anul 2022, în cuantum de 2 lei/ 

gospodărie /lună , în sumă totală de 738.168 lei/an. 

Cotizația va fi achitată lunar în 12 rate fixe , pe baza facturilor  emise de aparatul tehnic 

al Asociatiei , la începutul fiecărei luni , cu termen maxim de plată ,încheierea calendaristică a 

fiecărei luni. 

Cotizația va fi prevăzută în bugetul local pe anul 2022, la capitolul Bugetar 74 Protecția 

Mediului , titlul IX Alte cheltuieli ,cod.59.11 Asociații și Fundații. 

 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ      BIROU JURIDIC 

Director executiv       Sef Birou 

Ec.Silviana Marin       Jr.Elena Epurescu 

 

 

 


