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HOTĂRÂRE
privind  aprobarea taxei de habitat  cu destinație specială 

de salubrizare  pentru anul 2015 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACIU, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
Întrunit în ședință ordinară astăzi, 28.11.2014,

Având în vedere  :  
- Raportul de specialitate al compartimentului taxe și impozite nr.  6094/24.11.2014

prin care se susține  necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea cuantumului taxei
de  habitat  cui  destinație  specială  de  salubrizare  pentru  anul  2014 și  avizul  comisiei  de
specialitate din cadrul CL Raciu ;

- 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.  158/26.11.2014  a  Asociaţiei   de  Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor
Solide în Judeţul Dâmboviţa”, privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la
nivel județean cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2015.

-  Prevederile  Hotărârii  nr.  119/18.06.2013  a  Asociaţiei   de  Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deşeurilor
Solide în Judeţul Dâmboviţa”, 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  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.  Începând cu data de 01.01.2015 se stabilește cuantumul taxei de habitat cu
destinație specială de salubrizare, astfel : 

- 18  lei/lună/gospodărie  (incluzând  comisionul  de  administrate  de  2
lei/lună/gospodărie);
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-  10 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie și
străinașii  care  domiciliază  în  Județul  Dâmbovița   și  în  afara  județului,  care  au
gospodării  pe raza localității  Raciu (incluzând comisionul de administrate de 1,11
lei/lună/gospodărie);

-  6 lei/lună/gospodărie pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt plecați împreună
cu  familia  în  străinătate   (incluzând  comisionul  de  administrate  de  0,67
lei/lună/gospodărie) ;

- 50  lei/lună/instituție  publică  finanțată  de  la  buget  (incluzând  comisionul  de
administrate de 5,55 lei/lună/instituție);
Art.  2.   Taxa   specială  încasată  potrivit  prezentei  hotărâri  reprezintă  venit  al

bugetului local și se folosește pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate
datorată pentru serviciile prestate cetățenilor și instituțiilor publice din localitatea Raciu;

Art.3.  Prezenta  hotărâre  va  fi  adusă  la  îndeplinire  de  către  primar,  Direcția
Economică, instituțiile în cauză și, pentru comunicare Secretarul localității Raciu.

Președinte de ședință, Secretar,
      Consilier local Savu Niculae      jr. Zaharia Alin
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