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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind împuternicirea Asociației de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, 

depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru virarea sumelor încasate de către S.C. 

FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A. către 

Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 

Având în vedere: 

- HCL nr. 16/2010 privind mandatarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, 

transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru stabilirea taxei de 

habitat cu destinație specială de salubrizare; 

- HCL nr. 19/2010 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare; 

- HCL nr. 15/2010 privind mandatarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, 

transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› cu privire la completarea 

Regulamentului activităților de salubrizare din județul Dâmbovița în vederea asigurării concordanței cu 

metodologia taxei de habitat; 

- Hotărârea ADI nr. 11/15.06.2010 și Hotărârea ADI nr. 27/03.12.2010 privind stabilirea și aprobarea 

cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare; 

- Hotărârea ADI nr. 4/2010 privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de habitat la 

nivel județean că destinația specială de salubrizare, modificată și completată prin Hotărârea ADI nr. 

9/2010, Hotărârea ADI nr. 16/2010 și Hotărârea ADI nr. 29/2010; 

- Hotărârea ADI nr. 10/15.06.2010 privind completarea Regulamentului activităților de salubrizare din 

județul Dâmbovița în vederea asigurării concordanței cu metodologia taxei de habitat; 

- Hotărârea ADI nr. 30/2011 privind aprobarea Acordului cadru și primului contract subsecvent încheiate 

cu operatorul desemnat câștigător urmare licitației publice, S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI 

ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A.”, 

- 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; 

- 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 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Prevederile art. 5 alin. 1, art. 11, art. 36 alin. 2 lit. d și e, alin. 7 lit. a din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, propune următorul, 



PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se împuternicește  Asociația de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, 

depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› pentru virarea sumelor încasate de către S.C. 

FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A. către Serviciul 

Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița. 

Art. 2 Asociația de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 

deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› va adopta hotărârea pentru care este împuternicită conform art. 1 prin 

modificarea și completarea art. 15 alin. 1 și art. 21 din Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la 

nivel județean cu destinație specială de salubrizare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea ADI nr. 

29/03.12.2010, după cum urmează: 

Art. 15 alin. 1 se modifică și se completează , având următoarea formulare: 
” (1) Taxa de habitat va fi încasată și colectată de către operatorul S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI 

ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A în baza Acordului cadru de servicii nr. 
36/R48/27.01.2011 și contractul subsecvent de servicii nr. 1/37/R49/27.01.2011, încheiate cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în 
judeţul Dâmboviţa››,   prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pe baza împuternicirii membrilor săi, date în acest 
sens. Operatorul va încasa contravaloarea taxei de habitat de la beneficiarii serviciului de salubrizare care produc 
deșeuri pe teritoriul județului Dâmbovița. Sumele încasate vor fi virate în conturile Asociației de dezvoltare 
intercomunitară împreună cu două tipuri de situații: 

- situația încasărilor pe fiecare localitate; 
- situația nominală a celor care nu și-au achitat obligația legală. 

Asociația de dezvoltare intercomunitară  are obligația virării sumelor încasate aferente fiecărei autorități 
publice locale beneficiare către Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare 
Dâmbovița, împreună cu toate situațiile și documentele justificative transmise de către S.C. FILIALA DE 
FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A, mai puțin comisionul de 
administrare care se va vira direct autorităților locale și mai puțin cu eventualele comisioane și spețe bancare. 

Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița are obligația transmiterii și 
informării autorităților publice locale cu privire la sumele încasate (debite, majorări), precum și situațiile detaliate 
ale plătitorilor de taxă, pe fiecare localitate. 

Documentul care va sta la baza înregistrării și recunoașterii veniturilor obținute din taxa încasată de operatorul 
S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD S.A va fi o 
Minută (model Anexa 1 la prezenta hotărâre) pe care Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare 
și Salubrizare Dâmbovița îl va transmite lunar spre semnare și însușire de către toate cele 3 părți implicate: 
Consiliul local, ADI și Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița. 

În cuprinsul minutei se vor consemna sumele pe care  Serviciul Public Județean de Alimentare cu Apă, 
Canalizare și Salubrizare Dâmbovița le încasează prin ADI de la S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD” S.A, pentru fiecare localitate în parte , în conformitate cu 
prevederile contractului subsecvent de servicii nr. 1/37/R49/27.01.2011. 

Minuta va sta la baza înregistrării taxei speciale în contabilitatea autorității locale, precum și în evidențele 
tuturor părților implicate în acest proces economic. 

Pentru evidențierea sumelor consemnate în Minută vor fi respectate dispozițiile legale în vigoare cu privire la 
adoptarea hotărârilor consiliilor locale, în vederea înregistrării acestor sume ca și venituri ale bugetelor locale. 

Sumele încasate și care reprezintă taxa specială de habitat nu pot avea altă destinație, având în vedere natura 
acesteia și scopul pentru care a fost instituită și anume acela de a achita contravaloarea serviciului prestat de 
către operatorii unici, SC SUPERCOM SA și SC EUROGAS PRESCOM SRL. Efectul este acela de respectare a 
Memorandumului de Finanțare a Programului ISPA și de rambursare a creditului BEI contractat pentru 
cofinanțarea acestui program.” 

 
Art. 21 se modifică și se completează , având următoarea formulare: 

” Majorările de întârziere calculate pentru contribuabili pentru neplata în termen se vor calcula și încasa de 
către operatorul contractat pentru încasarea și colectarea taxei, S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD” S.A. Acestea vor fi virate în conturile Asociației și ulterior 
în contul Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița, urmând 
procedura reglementată de art. 15 alin. 1. 



Recuperarea restanțelor mai vechi de 90 de zile comunicate de către S.C. FILIALA DE FURNIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE „ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD” S.A revine autorității publice locale în conformitate cu 
Codul de procedură fiscală. 

Serviciului Public Județean de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Dâmbovița îi revine atribuția de a  
monitoriza și coordona acțiunea de încasare a sumelor restante.” 

 

Art. 3 Drepturile și obligațiile ce revin Comunei Raciu prin Consiliul local reprezentat de primar în cadrul 

Asociației de dezvoltare intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor 

solide în judeţul Dâmboviţa›› sunt stabilite în Actul constitutiv și în Statutul Asociației, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul , serviciul impozite și taxe, iar pentru 

comunicare secretarul localității. 

 

INIȚIATOR, 

Primar Grădinaru Vasile 


