
              ROMANIA 

  JUDETUL DIMBOVITA 

CONSILIUL  LOCAL  GAESTI 

 

 PROIECT  DE  HOTARIRE 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de 

salubrizare pentru anul 

2019 

     Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita 

       Avind in vedere: 

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

                                 - raportele  nr. 18.359/15.11.2018 intocmit de Serviciul buget-contabilitate 

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

de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019; 

                                  - 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. 266/30.11.2018 privind  stabilirea  si aprobarea  cuantumului  taxei de  

habitat la  nivel judeten , cu destinatie  speciala de  salubrizare pentru anul 2019; 

         - Hotarirea ADI nr.267/30.11.12.2018 de  modificare si completare  a hotararilor nr. 

214/28.07.2017, nr. 236/21.11.2017 si 261/23.05.2018  privind  Metodologia  de  instruire  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 (1) – Incepind cu data de  01.01.2019  se stabileste cuantumul taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare astfel: 

-  21 lei/luna/gospodarie (inclusiv comisionul de administrare de 1,25    

lei/luna/gospodarie); 

-  12 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie si 

strainasii care domiciliaza in judetul Dimbovita si in afara judetului, care au gospodarii pe raza 

Judetului Dimbovita(incluzind comisionul de administrare de 0,714 lei/luna/gospodarie); 

    -  12 lei/luna/gospodariile  nelocuite , unde  nu s-a  dezbatut succesiunea  , dar exista 

mostenitori  (incluzind comisionul de administrare de 0,714 ei/luna/gospodarie); 

   -  100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget(incluzind comisionul de administrare 5,95 

lei/luna/institutie); 

-  Gospodariile   ale  caror  proprietari  sunt  plecati  impreuna  cu  familia in strainatate   

datoreaza o taxa de  habitat  in cuantum de  8 lei  / luna / gospodarie  (incluzind comisionul de 

administrare de 0,746 ei/luna/gospodarie); 



         ( 2) Incepand  cu  data de  01.01.2019 , se stabileste  taxa de   habitat in cuantum de 40 de  

lei  pentru : 

-  ONG – urile  care  nu sunt  scutite  conform prevederilor  Codului Fiscal  ; 

- biserici  , case  de rugaciuni  si  cimitire  , pentru  care  taxa de  habitat  nu este  suportata  

de administratia  publica  locala  ; 

- biserici   , case de  rugaciuni  si  cimitire  , pentru care  taxa de  habitat  este  suportata  de  

administratia publica locala ,  caz in care  administratia  publica locala achita taxa 

prevazuta   

Art. 2 (1) Agentii  economici  care  genereaza deseuri  menajere  , municipal si  similar  si  nu au  

contract   incheiat  cu  operatorii  autorizati  de  colectare si transport  care opereaza pe raza 

Judetului Dambovitavor fi taxati  cu 40 lei/luna , conform taxei operatorului  care are 

exclusivitate pe raza judetului  .  

           (2 )Agentii  economici  care  isi desfasoara activitatea la mai  multe  puncte  de  lucru   

vor achita C/ val taxei  pentru  fiecare  punct de  lucru .  

           ( 3) -  Agentii  economici  care  nu  au incheiat   contract  cu operatorii  autorizati de  

colectare  si transport vor achita taxa de 40  de  lei  / luna  prin operatorul  de  colectare si 

incasare  , SC Electrica Furnizare SA , suportand si  comisionul de  incasare  .  

          ( 4) – Comisionul de  incasare  se  va deduce  din incasarile  efectuate  de agentii 

economici  . 

   Art. 3- Comisionul  de administrare   cuvenit  UAT  este eliminate   , ramanand  doar  

comisionul achitat  operatorului  de  facturare  si incasare  a taxei  de  habitat  .  

   Art. 4 -  Gospodariile   care detin doua sau  mai  multe  contoare  electrice  la aceeasi  adresa si 

deservesc o singura familie   vor datora  o singura  taxa de  habitat  .  

   Art.5 – (1)  Consiliul  local  poate  adopta hotarari  prin care sa acorde  facilitate  si scutiri  de  

la plata taxei de  habitat  pentru  persoanele   aflate  in situatiile prevazute  de art 485 din Codul 

Fiscal , precum si pentru   persoanele  beneficiare  de ajutor  social  conform Legii  416 / 2001 cu  

modificarile si  completarile ulterioare  ;  

- ( 2) In conformitate   cu  prevederile   Codului  Fiscal  se scutesc  de  la plata taxei de  

habitat  persoanele  cu  handicap  grav sau accentuat , persoanele incadrate   in gradul I  

de  invaliditate   si  reprezentantii legali ai  minorilor  cu  handicap  grav sau accentuat si  

ai  minorilor  incadrati in  gradul I de  invaliditate  , in vcazul  in care   sunt  titular ai  

contractului  de  furnizare  a energiei  electrice  si  numai daca locuiesc efectiv la acea 

adresa .  

 

 (3) Aceleasi  prevederi se vor aplica  i veteranilor de război, văduvelor de  



război  si văduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor prevăzute  

art.1 din Decretul – lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările  i completările 

ulterioare,  si persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 

105/1999,    aprobată   cu   modificări  si   completări   prin   Legea   nr.   189/2000,   cu 

modificările  i completările ulterioare. 

           (4)  În cazul în care persoanele enumerate la pct. (2) s i (3) nu sunt titulari ai 

contractului de furnizare a energiei electrice, dar gospodăresc singure, se va aplica 

regula taxării pentru o singură persoană. 

                (5) Consiliul Local care acordă facilităt i si scutiri va transmite Aparatului 

Tehnic al A.D.I., H.C.L, însoţită de anexă, care să cuprindă : nume, prenume, adresă, 

NLC şi cuantumul taxei de habitat la care a fost încadrată gospodăria respectivă. 

                 (6) Scutirile prevăzute în Codul Fiscal, detaliate la art.6 din prezenta hotărâre 

se interpretează în sensul scutirii prin efectul legii. 

         Art.6(1) Gospodăriile din zonele temporar  inaccesibile utilajelor mecanizate de 

colectare a deşeurilor menajere, din cauza unor fenomene naturale imprevizibile sunt 

scutite   temporar   de   la   plata   taxei   de   habitat   până   la   indepartarea   efectelor 

evenimentului respectiv. 

                               (2)  Tot astfel, pentru gospodăriile din zonele inaccesibile utilajelor 

mecanizate   de   colectare   a   deşeurilor   menajere,   din   cauza   situarilor   in   zone   

cu asemenea   caracteristici,   conform   proceselor   verbale   incheiate   între   

reprezentanţii U.A.T.,  A.D.I.   şi   operatorul   de   colectare,   taxa   de   habitat   va   fi   

9   lei,   deşeurile  menajere fiind depuse si ridicate din platformele de colectare. 

           Situaţia zonelor din această categorie va fi actualizată anual si confirmată de 

operatorul de colectare. 

            Art.7.- a) Scutirile acordate in condiţiile art. 6 din prezenta hotărâre precum şi 

cele acordate in baza Hotărârii A.D.I. nr. 122/18.06.2013 sunt valabile pe o perioada 

de 1 an, cu drept de prelungire pe aceeaşi perioadă, in baza tabelului nominal 

transmis de UAT –uri, dacă condiţile nu s-au modificat. 

          b) După expirarea perioadei prevăzute  la art. 8 (a) se va formula o altă 

cerere de scutire. 

          c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire 

(facilitate) ), va fi datorată o  taxă de habitat în cuantum de 21 lei.     

            Art.8- Taxa specială incasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la 

bugetul   local   si   se   foloseşte   pentru   finanţarea   cheltuielilor   privind   plata   de 

disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetatenilor din localitatea respectivă, 

respectiv pentru achitarea operatorului de facturare si incasare a taxei, exeptie făcând 

comisionul prevazut in art.4 alin.(2). 

  Art.9 -Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin 

aparatul de specialitate . 

   Art.10-  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin 



intermediul secretarului,Institut iei Prefectului-Judetul Dâmbovit ,  primarului, Asociat iei 

de Dezvoltare Intercomunitară,  si se aduce la cunostintă publică prin publicare pe 

paginade internet institutiei . 

 

             

                   

INITIATOR , 

Primar  ,  

Jr. Gheorghe Grigore   

 

 

 

 

 

 

 

,                                                                           Avizat de  legalitate   

                                                                               Secretar  ,  

                                                                             jr. Diaconu  Mitica  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul  de  hotarire privind aprobarea  cuantumului taxei de habitat 

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 

2019 

 

 

 

          La inceputul fiecarui an se stabileste taxa de habitat cu destinatie speciala de salubrizare la 

nivelul judetului Dimbovita si, ulterior la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale  

Membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului, 

Depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,,. 

            In raport de  Hotararea 266/30.11.2018 privind  stabilirea  si aprobarea  cuantumului  

taxei de  habitat la  nivel judeten , cu destinatie  speciala de  salubrizare pentru anul 2019  se 

impune  adoptarea    cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare    pentru 

anul 2019   .    

 

Primar, 

Jr. Gheorghe Grigore 

                               

 

 


