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 HOTĂRÂREA 
Nr. 17 din 28 februarie 2018 

privind aprobarea cotizației comunei Crevedia la Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară 
„Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozit ării, Prelucr ării Deşeurilor Solide  în Judeţul 

Dâmboviţa, pentru anul 2018 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din data 
de 28.02.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr. 2202 din 23.02.2018 și proiectul de hotărâre ale domnului primar Florin PETRE; 
• Adresa nr. 1292/CJ/25.01.2018 și Hotărârea nr. 235/21.11.2017 ale Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 

„Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa”; 
• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local al comunei Crevedia, județul 

Dâmbovița;  
• Raportul de resort al biroului financiar-contabil, rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Crevedia; 
• Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările 

ulterioare ; 
• Prevederile art. 11, 12 și art. 36, alin. 1, 2, lit. ”e, și alin. 7 lit. ”c” din Legea Administrației Publice  Locale nr. 

215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ; 
 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1- Se aprobă cotizația comunei Crevedia la Asociaţia  de Dezvoltare 
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării 
Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa” pe anul 2018, în cuantum de 4892 lei/lună, 
respectiv 58704 lei/an (2 lei/lună/gospodărie), pentru un număr de 2446 gospodării. 
 Art. 2-  Cotizația menționată la art. 1 va fi prevăzută în bugetul local la Titlul 
59” Alte cheltuieli”, art. 59.11 ”Asociații și fundații” și va fi achitată lunar pe baza 
facturilor emise de către Aparatul Tehnic al A.D.I. Dâmbovița. 
 Art. 3- Cotizația stabilită pentru anul 2018 va avea ca destinație finanțarea 
cheltuielilor curente ale asociației, precum și acoperirea cheltuielilor necesare prestării 
serviciului de colectare, transport, depozitare și prelucrarea deșeurilor. 
 Art. 4- Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul primar al 
comunei Crevedia și  funcționarii  biroului fnanciar-contabil, taxe și impozite locale. 
 Art. 5- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  comunei 
Crevedia, în termenul prevăzut de lege,  Prefectului judeţului Dâmbovița, Primarului 
comunei Crevedia, Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, 
Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor Solide în Judeţul Dâmboviţa” şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Crevedia și prin publicare pe 
pagina de internet www. Primariacrevedia.ro. 

  

 
 
 
 
Data: 28 februarie 2018  
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