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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019 

PRIMARUL COMUNEI RACIU, JUDEŢ DÎMBOVIŢA,
Având în vedere:

- Prevederile art.121 alin.(1) și alin(2) din Constituția României, modificată și completată prin Legea 
de revizuire a Constituției României nr.429/2003;

- Prevederile art.484, 485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și com-
pletările ulterioare

- Prevederile art.30 și art.16 alin 4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţiilor cu modificările și 
completările ulterioare

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.266/30.11.2018 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de 
habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2019 ;

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.267/30.11, de modificare şi completare a  Hotărârilor 
nr.214/28.07.2017, nr.236/21.11.2017 şi 261/23.05.2018 privind  Metodologia de instituire și colec-
tare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare

- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMU-
NITARĂ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA’’ cu
modificările și completările ulterioare;

- Raportul de specialitate nr.6430/16.11.2018;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Raciu;

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1 (1) Începand cu data de 01.01.2019 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie spe-
cială de salubrizare aplicabilă in judeţul Damboviţa, astfel:

-21lei/lună/gospodarie (incluzand comisionul de administrare de 1,25lei/lună/gospodarie);

-12 lei/lună/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodărie si strainaşii
care domiciliază in judeţul Dâmboviţa si in afara judeţului, care au gospodarii pe raza ju-
deţului Damboviţa (incluzand comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie);

-12lei/lună/ pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există moşte-
nitori (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie);
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-100 lei/lună/institutii publice finanţate de la buget (incluzand comisionul de administrare 5,95
lei/lună/instituţie).

       (2) Începând cu data de 01.01.2019, se stabilește taxa de habitat în cuantum de 40 lei pentru:
- ONG-urile care nu sunt scutite conform prevederilor Codului Fiscal;
- biserici, case de rugăciuni și cimitire, pentru care taxa de habitat nu este suportată de administra-
ția publică locală.
 - biserici, case de rugăciuni și cimitire, pentru care taxa de habitat este suportată de administrația
publică locală, caz în care administrația publică locală achită taxa prevăzută

           Art.2.(1) Agenţii economici care generează deşeuri menajere, municipale şi similare şi nu au
contract incheiat cu operatorii autorizaţi de colectare si transport care operează pe raza Judeţului Dâm-
boviţa vor fi taxaţi  cu 40 lei / lună, conform taxei  operatorului care are exclusivitate pe raza judeţului.

(2) Agenţii economici care işi desfasoară activitatea la mai multe puncte de lucru vor achita c/
val taxei pentru fiecare punct de lucru.

            (3) Agenţii economici care nu au incheiat contract cu operatorii autorizaţi de colectare si trans-
port vor achita taxa de 40 lei / lună prin operatorul de colectare si incasare, S.C. Electrica Furnizare
S.A., suportând şi comisionul de incasare.

            (4) Comisionul de incasare se va deduce din incasarile efectuate de la agentii economici.
           Art.3. Gospodăriile ale caror proprietari sunt plecaţi impreună cu familia in străinatate datorea-
ză o taxă de habitat in cuantum de 8 lei/lună/gospodarie (incluzand comisionul de administrare 0,476
lei/lună/gospodarie);
           Art. 4 (1) Comisionul de administrare cuvenit U.A.T. Raciu este eliminat, rămânand doar co-
misionul achitat operatorului de facturare si incasare a taxei de habitat.
                     (2) In situaţia in care taxa de habitat este incasată prin Serviciul de Impozite si Taxe lo-
cale, comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului de facturare si incasare, va fi încasat de
U.A.T Raciu.
            Art. 5. Gospodariile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi deser-
vesc o singură familie vor datora o singură taxa de habitat.

 Art.6 (1) Consiliul local poate adopta hotărâri prin care să acorde facilităţi şi scutiri  de la plata
taxei de habitat pentru persoanele aflate in situaţiile prevăzute de art. 485  din  Codul  Fiscal, precum si
pentru  persoanele beneficiare de ajutor social conf. Legii 416/2001 cu modificările si completările ul-
terioare;

(2) În conformitate cu prevederile Codului Fiscal se scutesc de la plata taxei de habitat persoa-
nele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții le-
gali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, în
cazul în care sunt titulari ai contractului de furnizare a energiei electrice și numai dacă locuiesc efectiv
la acea adresă. 

(3) Aceleași prevederi se vor aplica și veteranilor de război, văduvelor de război și văduvelor
necăsătorite ale veteranilor de război, persoanelor prevăzute la art.1 din Decretul – lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, și persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordo-
nanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modi-
ficările și completările ulterioare.

(4)  În cazul în care persoanele enumerate la pct. (2) și (3) nu sunt titulari ai contractului de fur-
nizare a energiei electrice, dar gospodăresc singure, se va aplica regula taxării pentru o singură persoa-
nă.

http://www.raciu.ro/


ROMÂNIA

                     
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

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

www.raciu.ro, e-mail: primariaraciu@yahoo.com

           (5) Consiliul Local care acordă facilități și scutiri va transmite Aparatului Tehnic al A.D.I.,
H.C.L, însoţită de anexă, care să cuprindă : nume, prenume, adresă, NLC şi cuantumul taxei de habitat
la care a fost încadrată gospodăria respectivă.
           (6) Scutirile prevăzute în Codul Fiscal, detaliate la art.6 din prezenta hotărâre se interpretează în
sensul scutirii prin efectul legii. 
         Art.7 (1) Gospodăriile din zonele temporar  inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a deşe-
urilor menajere, din cauza unor fenomene naturale imprevizibile sunt scutite temporar de la plata taxei
de habitat până la indepartarea efectelor evenimentului respectiv.

(2) Tot astfel, pentru gospodăriile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a
deşeurilor menajere, din cauza situarilor in zone cu asemenea caracteristici, conform proceselor verbale
incheiate între reprezentanţii U.A.T., A.D.I. şi operatorul de colectare, taxa de habitat va fi 9 lei, deşeu-
rile menajere fiind depuse si ridicate din platformele de colectare.
           Situaţia zonelor din această categorie va fi actualizată anual si confirmată de operatorul de co-
lectare.
            Art.8. a) Scutirile acordate in condiţiile art. 6 din prezenta hotărâre precum şi cele acordate in
baza Hotărârii A.D.I. nr. 122/18.06.2013 sunt valabile pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire pe
aceeaşi perioadă, in baza tabelului nominal transmis de UAT –uri, dacă condiţile nu s-au modificat.

          b) După expirarea perioadei prevăzute  la art. 8 (a) se va formula o altă cerere de scutire.
          c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire (facilitate) ), va fi
datorată o  taxă de habitat în cuantum de 21 lei.    
Art.9 Taxa specială incasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul local si se

foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru serviciile pres-
tate cetatenilor din localitatea respectivă, respectiv pentru achitarea operatorului de facturare si inca-
sare a taxei, exeptie făcând comisionul prevazut in art.4 alin.(2).

Art.10 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin aparatul de spe-
cialitate .

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul secreta-
rului,Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară,
și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa www.raciu.ro.

INIŢIATOR,
Primar Grădinaru Vasile
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