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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2016 

Primarul comunei Raciu, judeţ Dîmboviţa,
Având în vedere:
-  Raportul  de  specialitate,  nr.  6820/20.11.2015,  întocmit  de  compartimentul  Contabilitate  şi  Buget
Local;
- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea
colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în
județul Dâmbovița nr. 1/2001;
- Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare ADI;
-  Hotararea  nr.119/18.06.2013  a  Adunarii  Generale  a  A.D.I.  privind  aprobarea  metodologiei  de
instituire  si  colectare  a  taxei  de  habitat  la  nivel  judetean  cu  destinatie  speciala  de  salubrizare  cu
modificarile si completarile ulterioare;
-  Dispoziţiile  Legii  nr.  101/2006,  privind serviciul  de  salubrizare a  localităţiilor  cu modificările  și

completările ulterioare;
-  Hotararea  ADI  nr.  174/29.10.2015  privind  aprobarea  cuantumului  taxei  de  habitat  cu  destinatie
speciala de salubrizare pentru anul 2016; 
- Prevederile art.282 si art.284 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul XI (art. 484, 485 din
legea  nr.  227/08.09.2015  privind  noul  Cod  Fiscal,  aplicabila  de  la  01.01.2016)  cu  modificarile  si
completarile ulterioare privind impozitele si taxele locale;
- Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG 855/2008 pentru aprobarea

actului  constitutiv-cadru  şi  a  statutului-cadru  ale  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

.-  Prevederile  OG  nr.  26/2000  cu  privire  la  asociaţii  şi  fundaţii,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

- Rapoartele de avizare a comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
-  Prevederile  Legii  nr.  51/2006 privind serviciile comunitare  de utilități  publice,  cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art.11,12, 36 alin. 1, alin.4  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 5, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, propune următorul,

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1  Incepand cu data de 01.01.2016 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu destinatie speciala de
salubrizare, astfel:
18 lei/luna/gospodarie (incluzand comisionul de administrare de 2 lei/luna/gospodarie);

- 10 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie si strainasii 
care domiciliaza in judetul Dambovita si in afara judetului, care au gospodarii pe raza judetului 
Dambovita (incluzand comisionul de administrare de 1,11 lei/luna/gospodarie);
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6 lei/luna/gospodarie pentru gospodariile ale caror proprietari sunt plecati impreuna cu familia in 
strainatate, (incluzand comisionul de administratie 0,67 lei/luna/gospodarie); 

- 100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget (incluzand comisionul de administrare 11,11 
lei/luna/institutie);

Art. 2 – Urmatoarele categorii de gospodarii sunt scutite de la plata taxei de habitat:
Gospodariile in care se regasesc persoanele aflate in situatiile prevazute de art. 284 alin 1 lit. a si b din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (art. 485 alin 1 lit a si b din legea nr. 227/08.09.2015 privind 
noul Cod Fiscal, aplicabila de la 01.01.2016) , cu modificarile si completarile ulterioare. Prezenta se 
refera la gospodariile formate din maxim doua persoane.
Gospodariile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a deseurilor menajere, conform 
anexei ce face parte integranta din hotararea A.D.I. nr. 133/11.09.2013

Art. 3 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. 4 Comisionul de administrare cuvenit U.A.T Raciu va ramane la dispozitia Asociatiei in 
vederea compensarii cu obligatiile financiare restante, curente si viitoare.

Art. 5 Taxa speciala incasata potrivit prezentului act administrativ, reprezinta venit al bugetului 
local si se foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorata pentru 
serviciile prestate cetatenilor si institutiillor publice din cadrul unitatii administrativ teritoriale comuna 
Raciu.

Art. 6 Taxa speciala incasata potrivit prezentei hotarari, reprezinta venit al bugetului local si se 
foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorata pentru serviciile 
prestate cetatenilor cadrul unitatii administrativ teritoriale comuna Raciu.

Art. 7 Pe cale de consecinta, orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotarari isi 
inceteaza aplicabilitatea.

Art. 8  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul prin serviciul financiar - 
contabil, iar comunicarea catre institutia prefectului – judetul Dambovita, persoanele interesate si 
aducerea la cunostinta publica se face, in termenul prevazut de lege prin grija secretarului unitatii 
administrativ teritoriale.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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