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 HOTĂRÂRE
vizand activitatea de instituire şi colectare a taxei de habitat 

de la cetăţenii comunei  RACIU, jud. Dâmboviţa
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA, 
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 14.04.2014,
Având în vedere:

- Prevederile art. 8, alin. 2, lit. i  din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
cu modificările și completările ulterioare ;

-  Prevederile art.  2, alin.1,  art.  6, alin. 1, lit.  k, art.  8, alin. 2, art.  25, lit.  a din Legea nr.
101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localităților cu modificările și completările ulterioare ;

- Prevederile art. 282 și art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare ;

- Prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și
completările ulterioare ;

- Dispozițiile art. 5 , alin. 7 , lit. i, art. 9, alin. 10, lit. b din Statutul Asociației cu modificările și
completările ulterioare ;

-   Prevederile  Hotărârii  nr.  140/05.11.2013  a  Asociației   de  Dezvoltare  Intercomunitară
„Reabilitarea  Colectării,  Transportului,  Depozitării,  Prelucrării  Deșeurilor  Solide  în  Județul  Dâmbovița”,
privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de
salubrizare pentru anul 2014.

-  Prevederile  Hotărârii  nr.  119/18.06.2013  a  Asociației   de  Dezvoltare  Intercomunitară
„Reabilitarea  Colectării,  Transportului,  Depozitării,  Prelucrării  Deșeurilor  Solide  în  Județul  Dâmbovița”,
privind aprobarea metodologiei de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel județean  cu destinație
specială de salubrizare cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotararii  nr. 134/11.09.2013 privind modalitatea si  documentele necesare pentru
acordarea scutirilor si facilitatilor de la plata taxei de habitat;

-   Prevederile  art.  36,  alin.  4,  lit.  c  din  Legea Administrației  Publice   Locale  nr.  215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
   În temeiul art. 46, alin. 1, și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administrației Publice  Locale nr. 
215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă activitatea specifică instituirii  și  colectării  taxei  de habitat, cu destinația specială de
salubrizare, de la cetățenii comunei Raciu, conform Anexei – Regulament care face parte componentă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 Se împuternicește dl. Voicu Nicolae, viceprimarul comunei, să coordoneze activitatea.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă viceprimarul și persoanele nominalizate în
Regulament iar de comunicare se va ocupa secretarul comunei.
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