
     R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TATARANI 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cotizaţiei UAT  Tătărani, județul Dâmbovița  datorată  

Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Dâmbovița”,  pentru anul 2023 

 
 
        Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita, întrunit în ședință ordinară 
în data de  31 ianuarie 2023; 
       Având în vedere: 
-    Referatul de aprobare al primarului comunei Tatarani, înregistrat sub nr.645 /27.01.2023; 
- Adresa nr.1279/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,, 
-  Prevederile  art.7 alin.2) lit.b, art.8 lit.c și art.9 alin.8) din Statutul actualizat al Asociației de 
Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, 
aprobar prin Hotărârea A.D.I. nr.367/23.02.2022; 
-  Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
-   Prevederile H.G. Nr.742/2014 privind modificarea Anexelor 2 și 4 la 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii A.D.I MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, nr.391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la 
nivel județean, pentru anul 2023 ; 
- Raportul de specialitate nr.651/27.01.2023  intocmit de consilier la biroul financiar-
contabilitate din cadrul Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita; 
-  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, înregistrat la nr.6 /27.01.2023; 
- Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tatarani; 
    În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) 
lit,,f’,’art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
                                                         H O T Ă R Ă Ș T E : 

         Art.1- Se aprobă cotizaţia  UAT Tătărani, județul Dâmbovița  datorată  către Asociaţia 
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Dâmboviţa’’pentru anul 2023, în cuantum  de 2 lei/gospodărie/ lună, în  sumă totală de  
45.528 lei. 
       Art.2.- Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută ȋn bugetul local pentru anul 2023 la 
Titlul 9 ,, Alte cheltuieli’’ ( cod 59.11 ,, Asociaţii şi Fundaţii’’)  şi se 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- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tatarani și biroul 
financiar-contabilitate  din cadrul Primariei comunei Tatarani. 

         Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 
secretarului general al comunei Tatarani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate  din cadrul primariei comunei 
Tătprani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 TĂTĂRANI                                                                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 Nr.5                                                                                 CÎRSTINA MARIAN 
 Data-31.01.2023  
   
 
 
 
 
                             Contrasemneazăpentru legalitate,      
                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                      MIHĂILĂ  MIOARA 
 
 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”,  1 vot „împotrivă”,  0  vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15 
Nr. consilieri absenți:     - 
 

 

 

  



     R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R 
 
    

P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
Nr.6/27.01.2023 

 
privind aprobarea cotizaţiei UAT  Tătărani, județul Dâmbovița  datorată  

Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Dâmbovița”,  pentru anul 2023 

 
    Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita,  
   Având în vedere: 
- Adresa nr.1279/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,, 
- Prevederile  art.7 alin.2) lit.b, art.8 lit.c și art.9 alin.8) din Statutul actualizat al Asociației de 
Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, 
aprobar prin Hotărârea A.D.I. nr.367/23.02.2022; 
-  Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
-   Prevederile H.G. Nr.742/2014 privind modificarea Anexelor 2 și 4 la 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii A.D.I MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, nr.391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la 
nivel județean, pentru anul 2023 ; 
      In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.f 
art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
                          

H O TĂ R Ă Ș T E: 
 
 

     Art.1- Se aprobă cotizaţia  UAT Tătărani, județul Dâmbovița  datorată  către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Dâmboviţa’’pentru anul 2023, în cuantum  de 2 lei/gospodărie/ lună, în  sumă totală de  
45.528 lei. 
 
       Art.2.- Cotizaţia menţionată la art. 1 va fi prevăzută ȋn bugetul local pentru anul 2023 la 
Titlul 9 ,, Alte cheltuieli’’ ( cod 59.11 ,, Asociaţii şi Fundaţii’’)  şi se 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- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tatarani și biroul 
financiar-contabilitate  din cadrul Primariei comunei Tatarani. 
 



 
 

         Art.4- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 
secretarului general al comunei Tatarani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate  din cadrul primariei comunei 
Tătprani, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 
 
                                                                                         I N I T I A T O R, 

                                                    P R I M A R 
                                                      PATRU CONSTANTIN 

 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general comuna 
  Mihailia Mioara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R 
Nr.645/27.01.2023 
 
 
                                 REFERAT  DE  APROBARE 

 Al  proiectului de hotarare privind aprobarea cotizaţiei UAT  Tătărani, 
județul Dâmbovița  datorată  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 

,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,  pentru anul 2023 
 
 

        Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, ținând cont de: 
 
-  Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
-   Prevederile H.G. Nr.742/2014 privind modificarea Anexelor 2 și 4 la 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-  Prevederile Hotărârii A.D.I MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, nr.391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la 
nivel județean, pentru anul 2023 ; 
-   Prevederile  art.7 alin.2) lit.b, art.8 lit.c și art.9 alin.8) din Statutul actualizat al Asociației 
de Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, 
aprobar prin Hotărârea A.D.I. nr.367/23.02.2022; 
-   Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.f 
art. 196 lit. ,,a’’ , art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
     Având în vedere adresa nr.1279/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  
Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,, și  ținând cont 
de  faptul că anual  comuna Tătărani, județul Dâmbovița  datorează  la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa’’ o 
cotizatie, este necesar  să se  supună Consiliului local Tatarani spre dezbatere și aprobare 
proiectul de hotarare privind aprobarea cotizaţiei  UAT Tatarani, judetul Dambovita la 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,MANAGEMENT INTEGRAT 
AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, pentru  anul 2023, CONFORM 
Proiectului de hotărâre Nr.6/27.01.2023. 
           
       

P R I M A R 
PATRU CONSTANTIN 

 
 



 
 
      R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TATARANI 
      P R I M A R 
Nr.651/27.01.2023 
 
                                 RAPORT  DE  SPECIALITATE 

La Proiectul de hotarare privind aprobarea cotizaţiei UAT  Tătărani, 
județul Dâmbovița  datorată  Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară 

,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,  pentru anul 2023 
 

        Subsemnata Cocosila Bianca Georgiana- consilier superior la biroul financiar-
contabilitate  din cadrul Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita, având în 
vedere: 
 - Proiectul de hotarare initiat de Primarului comunei Tatarani, înregistrat la nr. 6 /27.01.2023; 
-  Referatul de aprobare al primarului comunei Tatarani, înregistrat sub nr....... / 27.01.2023; 
 - Adresa nr.1279/26.01.2023 transmisă de Asociația de Dezvoltare  Intercomunitară 
,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”,, 
- Prevederile Hotărârii A.D.I MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, nr.391/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei, la 
nivel județean, pentru anul 2023 ; 
- Prevederile  art.7 alin.2) lit.b, art.8 lit.c și art.9 alin.8) din Statutul actualizat al Asociației de 
Dezvoltare  Intercomunitară ,,Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița”, 
aprobar prin Hotărârea A.D.I. nr.367/23.02.2022; 
-  Prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
-   Prevederile H.G. Nr.742/2014 privind modificarea Anexelor 2 și 4 la 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, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’, ale alin. (7) lit. ,,n’, art.136 alin.1), art.139 alin.3) lit.f 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

     Ținând cont de faptul ca anual,  comuna Tatarani, judetul Dambovita  datoreaza  la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dâmboviţa’’ o cotizatie, 

avându-se în vedere si solicitarea facută Asociație  prin adresa nr.1279/26.01.2023,  este necesar sa  
se adopte hotarare privind aprobarea cotizaţiei comunei Tatarani, judetul Dambovita  la ASOCIAŢIA 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA’’, pe anul 2023, conform Proiectului de hotarare  nr.6/27.01.2023 initiat de 
Primarul comunei Tatarani. 
                                                           I N T O C M I T, 
                                                   CONSILIER SUPERIOR 

                                                   Cocosila Bianca Georgiana 

  

 


