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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019 

 

 

Consiliul local al comunei Costeștii din Vale , județul Dâmbovița  , întrunit în ședință 

exordinara , astăzi 30.01.2019 . 

 Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr.2/03.01.2019 ; 

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; 

Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor 

solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001; 

Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ADI; 

Dipoziţiile Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţiilor cu modificările 

și completările ulterioare; 

Hotararea ADI nr. 266/30.10.2018 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019;  

Hotararea ADI nr. 236 / 21.11.2017 de modificare a Hotararii nr. 214/28.07.2017 de 

completare si modificare a Hotararii nr. 119/18.06.2013 privind Metodologia de instituire si 

colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare ; 

Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului- 

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice; 

Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Prevederile Contractului nr. 170/33/31.03.2010 de delegare prin concesionare a gestiunii 

serviciilor publice de colectare și transport al deșeurilor în județul Dâmbovița, ȋncheiat ȋntre 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, 

prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” şi S.C. SUPERCOM S.A.; 

Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 485 din Codul Fiscal ; 

Prevederile art.11,12, 36 alin. 1, alin.2  lit. e şi alin. 7  din Legea nr. 215/2001 a administrației 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

 

 

 



 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1  Incepand cu data de 01.01.2019 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu destinatie 

speciala de salubrizare aplicabila in judetul Dambovita, astfel: 

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

- 12 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie si 

strainasii care domiciliaza in judetul Dambovita si in afara judetului, care au gospodarii pe 

raza judetului Dambovita (incluzand comisionul de administrare de 0,714 

lei/luna/gospodarie); 

- 12 lei/luna/gospodarie pentru gospodariile nelocuite unde nu s-a dezbatut succesiunea , dat 

exista mostenitori ( incluzand comisionul de administrare de 0,714 lei/luna/gospodarie ) . 

- 100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget (incluzand comisionul de administrare 

5,95 lei/luna/institutie); 

- Gospodariile ale caror proprietari sunt plecati impreuna cu familia in strainatate datoreaza 

o taxa de habitat in cuantum de 8 lei/luna/gospodarie (incluzand comisionul de administrare 

0,476 lei/luna/gospodarie); 

- Agentii economici care nu au incheiat contract cu operatorii autorizati de colectare si 

trransport  vor achita taxa de 40 lei / luna prin operatorul de colectare si incasare , SC 

ELECTRICA FURNIZARE S.A. suportand si comisionul de incasare . 

- Se scutesc de la plata taxei de habitat gospodariile ale caror proprietari sunt veteran / 

vaduve de vetarani de razboi . 

- Incepand cu data de 01.01.2019 , se stabileste taxa de habitat in cuantum de 40 lei / luna , 

pentru : 

a) ONG-urile care nu sunt scutite conform prevederilor Codului fiscal ; 

b) Biserici , case de rugaciuni si cimitire , pentru care taxa de habitat nu este 

suportata de administratia publica locala ; 

 Art. 2. Taxa speciala incasata potrivit prezentei hotarari, reprezinta venit al bugetului 

local si se foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorata 

pentru serviciile prestate cetatenilor din localitatea respectiva. 

 

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă primarul, serviciul impozite și taxe, 

iar pentru comunicare secretarul localității. 
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