
              ROMANIA 

  JUDETUL DIMBOVITA 

CONSILIUL  LOCAL  GAESTI 

 

PROIECT DE  HOTARIRE 

privind modificarea  Hotararii Consiliului  Local Gaesti  nr.6 din data de  30.01.2018 privind  

aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala desalubrizare pentru anul 

2018 

     Consiliul Local Gaesti, judetul Dimbovita 

       Avind in vedere: 

                                 - expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore; 

                                 - raportul   nr. 10016 din 21.06.2018 intocmit de Serviciul buget-

contabilitate Impozite si Taxe  , Informatica din cadrul primariei Gaesti prin care se propune 

modificarea Hotararii Consiliului  Local Gaesti  nr.6 din data de  30.01.2018 privind  aprobarea 

cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala desalubrizare pentru anul 2018; 

                                  - raportul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat  

din cadrul Consiliului Local Gaesti; 

                                  - prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide 

In judetul Dimbovita,, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - Hotarirea ADI nr. 261/23.05.2018 privind  metodologia dec  instituire si colectare  a taxei  

de  habitat  la nivel  judetean  cu destinatie  speciala  de  salubrizare   

        In conformitate cu : 

                                  -Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a 

localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                  -prevederile Legii  nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal; 

                                  -prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din H.G. 

Nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de 

dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; 



                                 -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

                                 -prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu 

modificarile si completarile ulterioare  ; 

                                 -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati 

publice cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                 -prevederile art. 11,12, 36 alin. 1 , alin. 4 lit.c din Legea administratiei 

publice Locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

                     In temeiul art. 45( 2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare 

 

HOTARASTE   : 

 

Art.1-Incepand  cu data  adoptarii  prezentei  hotarari se  modifica articolul 2 al  Hotararii 

Consiliului Local Gaesti  nr. 30.01.2018 privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2018, in ceea ce  priveste scutirile de la plata  taxei 

de  habitat , astfel :  

1) – persoanele   cu  handicap  grav sau accentuat  , persoanele  incadrate  in gradul I de  

invaliditate   si reprezentantii  legali ai  persoanelor  cu  handicap  grav  sau accentuat  si 

ai  minorilor  incadrati in  gradul I de  invaliditate  ; 

2) – veteranii de  razboi , vaduvele  de razboi  si  vaduvele  necasatorite  ale  veteranilor de  

razboi  ; 

3) -  persoanele  prevazute  la art.1 din Decretul – Lege NR. 118/1990 , republicat  , cu  

modificarile si  completarile  ulterioare   si persoanele  fizice  prevazute  la art.1 din 

O.G.nr. 105/1999 , aprobata cu  modificari  si  completari prin Legea nr. 189/2000 , cu  

modificarile si  completarile  ulterioare  ; 

Sunt scutite de la plata  taxei de habitat  , numai  daca locuiesc singure . 

Art.2-  Persoanele  care fac parte din categoriile  mai sus mentionate  care  nu sunt  proprietari  

ai  imobilului  si titular  ai  contractului  de  furnizare a energiei  electrice  , platesc taxa de  

habitat  pentru o  singura  persoana , pe numele  proprietarului  imobilului  si  titularului   

contractului  de  furnizare  a energiei electrice si  nu in nume  propriu  .  

Art.3 -   In cazul  gospodariilor  formate  din mai  multe persoane , din  care   numai  una  se  

afla in situatia  prevazuta de art. 485 Cod Fiscal  se  va plati  o taxa de  habitat  integral , scutirea 



operand  doar  in cazul in care  gospodaria este  formata  din doua persoane  , respective 12 lei  / 

gospodarie  .  

Art.4 -  Taxa integrala sau  fractionala nu se  va suporta din bugetul local . 

Art. 5 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si 

serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul primariei Gaesti. 

Art.6 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanelor si compartimentelor prevazute la art.5 , cat si  Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide 

In judetul Dimbovita,, 

 

 

 

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Jr . Gheorghe Grigore   

 

 

Avizat de  legalitate   ,  

Secretar   ,  

 

Jr. Diaconu Mitica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE   MOTIVE  

 

 

 

 

In raport de   Hotarirea ADI nr. 261/23.05.2018 privind  metodologia dec  instituire si 

colectare  a taxei  de  habitat  la nivel  judetean  cu destinatie  speciala  de  salubrizare  se  

impune modificarea Hotararii Consiliului  Local Gaesti  nr.6 din data de  30.01.2018 

privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare 

pentru anul 2018, astfel : 

1) – persoanele   cu  handicap  grav sau accentuat  , persoanele  incadrate  in gradul I    de  

invaliditate   si reprezentantii  legali ai  persoanelor  cu  handicap  grav  sau accentuat  si ai  

minorilor  incadrati in  gradul I de  invaliditate 

2) – veteranii de  razboi , vaduvele  de razboi  si  vaduvele  necasatorite  ale  veteranilor de  

razboi  ; 

3) -  persoanele  prevazute  la art.1 din Decretul – Lege NR. 118/1990 , republicat  , cu  

modificarile si  completarile  ulterioare   si persoanele  fizice  prevazute  la art.1 din O.G.nr. 

105/1999 , aprobata cu  modificari  si  completari prin Legea nr. 189/2000 , cu  modificarile si  

completarile  ulterioare  ; 

Sunt scutite de la plata  taxei de habitat  , numai  daca locuiesc singure. 

-  Persoanele  care fac parte din categoriile  mai sus mentionate  care  nu sunt  proprietari  ai  

imobilului  si titular  ai  contractului  de  furnizare a energiei  electrice  , platesc taxa de  habitat  

pentru o  singura  persoana , pe numele  proprietarului  imobilului  si  titularului   contractului  de  

furnizare  a energiei electrice si  nu in nume  propriu  .  

-   In cazul  gospodariilor  formate  din mai  multe persoane , din  care   numai  una  se  afla in 

situatia  prevazuta de art. 485 Cod Fiscal  se  va plati  o taxa de  habitat  integral , scutirea 

operand  doar  in cazul in care  gospodaria este  formata  din doua persoane  , respective 12 lei  / 

gospodarie  . 

Primar  ,  

Jr . Gheorghe Grigore   


