
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL RACIU 

PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor scutiri la plata taxei de habitat 

Primarul comunei Raciu, județ Dâmbovița; 

Având în vedere: 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului 

comunei Raciu; 

- Prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile O.G. nr.92/2003 privind privind Codul de procedură fiscală cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin.6, pct.14 și  alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decizia nr. 12/15.02.2011 a Asociației  de dezvoltare intercomunitară „Reabilitarea 

colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”; 

- Hotărârea Consiliului Raciu  nr. 30/10.12.2010 privind aprobarea taxelor și impozitelor 

locale; 

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

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propune următorul, 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Gospodăriile în care se regăsesc persoanele aflate în situațiile prevăzute de art. 284, alin. 1 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vor fi tratate 

astfel: 

a. Gospodăriile formate din una sau două persoane nu datorează taxa de habitat; 

b. Gospodăriile formate din mai mult de trei persoane datorează taxa integrală. 

Art. 2 Gospodăriile ale căror proprietari sunt absenți din localitate mai mult de 60 de zile consecutiv 

nu datorează taxa de habitat. 

În momentul revenirii la domiciliu, Primăria Raciu este datoare să informeze Asociația cu privire la 

modificarea numărului total de gospodării. 

Art. 3 Gospodăriile aparținând rezidenților (străinașilor) cu domiciliul în afara județului Dâmbovița 

vor datora 50% din cuantumul taxei de habitat. Diferența de 50% nu va fi suportată de Consiliul 

local. 

Art. 4  Gospodăriile aparținând rezidenților (străinașilor) cu domiciliul în județul Dâmbovița vor 

datora 25% din cuantumul taxei de habitat. Diferența nu va fi suportată de Consiliul local.  

Art. 5 Gospodăriile care au două sau mai multe contoare electrice (pe același nume) vor datora o 

singură taxă de habitat. 

Art. 6 Gospodăriile cu un singur membru datorează 50% din cuantumul taxei de habitat. Diferența 

nu va fi suportată de Consiliul local.  

Art.7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei Raciu iar pentru 

aducerea acesteia la cunoștința persoanelor și instituțiilor interesate se obligă secretarul comunei 

Raciu.    

INIȚIATOR, 


