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RAPORT

Subsemnata, Stîlparu Georgeta, consilier în cadrul Comapartimentului Contabilitate şi Buget Local
din Primăria Raciu, recomand adoptarea prezentului proiect de hotărâre, având în vedere următoarele:
- În  şedinţa  A.D.I.  „Reabilitarea  colectării,  transportului,  depozitării,  prelucrării  deseurilor

solide în judeţul Dâmboviţa” din data de 21.06.2017 a fost adoptată Hotărârea cu nr. 207 care
propune mai multe modificări la continutul HCL Raciu nr. 49/2016 privind privind aprobarea
cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017;

- O primă modificare priveşte art. 2, noua formă prevăzând că „Art. 2. (1) Agentii economici care
genereaza deseuri municipale si asimilabile, pe care le depun in punctele de colectare operate de
S.C. Supercom S.A. si care nu au incheiate contracte cu acest operator, vor plati un tarif diferentiat
in functie de numarul de salariati dupa cum urmeaza:

- Pana la 10 salariati – 100 lei;
- Intre 10 – 20 salariati – 150 lei;
- Peste 20 salariati – 200 lei.
-               (2) Dupa definitivarea listei cu agentii economici aflati in situatia prevazuta la alin. 1, se va

proceda la incheierea unui act aditional la Contractul subsecvent nr. 3, incheiat intre intre A.D.I. si
S.C. Electrica Furnizare S.A., in vederea incasarii si de la acesti agenti economici.      

-               (3) Comisionul de incasare ce va fi stabilit prin actul aditional la Contractul subsecvent nr.
3 incheiat intre intre A.D.I. si S.C. Electrica Furnizare S.A. se va deduce din incasarile efectuate de
la agentii economici.

-               (4) Orice modificare in lista de la alin. 1 va fi convenita intre S.C. Electrica Furnizare S.A.
si S.C. Supercom S.A.”

- O  altă  modificare  intervine  la  art.  4,  care  prevede  acum  că: „Art.  4.  (1)  Comisionul  de
administrare cuvenit U.A.T.-urilor se elimina, ramanand doar comisionul achitat operatorului de
facturare si incasare a taxei de habitat.

(2) In situatia in care taxa de habitat este incasata prin Serviciul de Impozite si Taxe locale,
comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului de facturare si incasare, va ramane la
dispozitia U.A.T.-ului.”   

COMPARTIMENT CONTABILITATE ŞI BUGET LOCAL,
Consilier Stîlparu Georgeta
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