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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială  

de salubrizare pentru anul 2012 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.01.2012, 
Având în vedere: 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 187/ 16.01.2011 și Avizul comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Raciu; 

- 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; 

- 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. 68/27.12.2011 privind stabilirea şi aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 
destinaţie specială de salubriyare pentru anul 2012, 

- 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 Legi 52/2003 privind transparenţa decizională ȋn administraţia publică cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. 1 si alin.4  lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c, art. 39, alin. 1, art. 45 alin. 1 și art. 115, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1  Se aprobă taxa de habitat cu destinaţie specială de salubrizare ȋn cuantum de 18 lei/lună/gospodărie, 
aşa cum a fost stabilită prin Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ,,Reabilitarea colectării, 



transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” nr. 68/2011 privind stabilirea şi 
aprobarea cuntumului taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2012. 

Art. 2  Se aprobă cuantumul total al taxei de habitat pentru persoanele care gospodăresc singure şi străinaşii  
cu domiciliul ȋn judeţul Dâmboviţa şi ȋn afara judeţului Dâmboviţa, care au gospodării pe raza  judeţului 
Dâmboviţa, ȋn cuantum de 10 lei/ lună/ gospodărie ( inclusiv comisionul de administrare).  

Art. 3  Se modifică corespunzător  prevederile Hotărârii nr. 33/22.02.2011 adoptată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în 
județul Dâmbovița”; 

Art. 4  Pe cale de consecinţă, orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei ȋşi  ȋncetează aplicabilitatea. 

Art. 5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul , serviciul impozite și taxe, iar pentru 
comunicare secretarul localității. 

 

Președinte ședință,        Secretar, 

           Consilier local Vlăsceanu Nicolae            jr. Zaharia Alin 
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