
ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia transmiterii primei facturi 

emise de SC FFEE ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord SA 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 

Întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2011, 

Având în vedere: 

 Hotărârea ADI nr. 34/22.02.2011  privind activitatea de publicitate ce se va realiza cu ocazia 

trasmiterii primei facturi emise de S.C. F.F.E.E. Electrica Fumizare Muntenia Nord S.A.; 

 Art.9.5 din Acordul Cadru de Servicii incheiat intre Asociafia de Dezvoltare Intercomunitard 

prin Consiliul Judetean Dambovita si S.C F.F.E.E Electrica Fumizare Muntenia Nord S.A, nr. 36/48D7 

/01.2011; 

- art. 10.5 din Contractul Subsecvent de Servicii nr.l incheiat intre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitară prin Consiliul Judetean Dambovita si S.C. F.F.E.E Electrica Furizare Muntenia Nord 

S.A ; 

 Dispozitiile art.9, alin.l0, litera s si art.9 alin.8 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,, Reabilitarea transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in iudetul 

Dambovita"; 

 HCL Raciu nr. 30/10.12.2010 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2011. 

 Referatul compartimentului impozite și taxe, însoțit de avizul comisiei de specialitatea din 

cadrul Consiliului Local Raciu;  

În temeiul art. 45 alin. 2, lit. c si art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.l Publicitatea referitoare la taxa de habitat se va realiza cu ocazia transmiterii primei 

facturi emise de S.C. F.F.E.E Electrica Fumizare Muntenia Nord S.A prin introducerea în 

același plic cu factura a unui text pe format A'4. 

Art.2 Cuantumul comisionului pentru aceasta activitate a fost stabilit la 0,03 lei 

gospodărie + TVA. 

Art.3 Aceasta va fi suportata din cheltuielile de administrare a taxei de habitat și va fi 

încasată de S.C. F.F.E.E Electrica Furnizare Muntenia Nord S.A odată cu comisionul de 

încasare al taxei. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Raciu. 

        

       Președinte de ședință,      Secretar comuna Raciu, 

consilier local Badea Constantin            jr. Zaharia Alin 
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