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HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cererilor privind scutirea de la plata taxei de habitat 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 

Întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.04.2012, 

Având în vedere: 

− prevederile HCL Raciu nr. 11/16.03.2012 privind constituirea comisiei de analiză a cererilor adresate 

de cetățeni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2012; 

− prevederile Procesului verbal nr. 2026/19.04.2012 încheiat de Comisia de analiză a cererilor 

adresate de cetățeni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pentru anul 2012;  

− prevederile art. 282 – 284 din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− prevederile art. 30 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

− Hotărârea ADI nr. 68/27.12.2011 privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinație specială de salubrizare pentru anul 2012; 

− HCL Raciu nr. 1/31.01.2012 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinația specială 

de salubrizare pentru anul 2012; 

− Raportul nr. 2027/19.04.2012, întocmit de consilierul taxe si impozite din cadrul aparatului de 

specialitate al primarul comunei Raciu, însoțit de avizul comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Raciu; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă cererile privind scutirea de la plata taxei de habitat, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume petent Adresa 

propietății 

pentru care se 

solicită 

scutirea 

Nr. de 

înregistrare al 

cererii 

Mod de 

soluționarea 

a cererii 

Motivare 

1.. Niță Radian Raciu, sat 

Raciu, nr. 532 

1918/10.04.2012 Admisă Persoana nu mai 

domiciliază în România 

2. Preda Gheorghe Raciu, sat 

Siliștea, str. 

Stație Conpet, 

nr. 64 

2019/19.04.2012 Admisă Persoana nu mai 

domiciliază în România 

 
Art. 2 Hotărârea adoptată cu privire la aprobarea cererii se va comunica petiționarului în termen de 10 

zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii. 

Art. 3 Împotriva hotărârii, persoana nemulțumită poate face contestație în termen de 30 de zile de la 

comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se obligă primarul comunei iar pentru 

comunicare persoanelor și instituțiilor interesate se obligă secretarul comunei. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR, 

               consilier local Barbu Voicu                                         jr. Zaharia Alin  

 

RACIU 

NR. 16 

http://www.raciu.ro/


ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA RACIU 

str. Principală, nr. 455, tel/fax 0345.524020 

www.raciu.ro, e-mail: alinzaharia@yahoo.co.uk 

 

DATA 27.04.2012 

http://www.raciu.ro/

