
ROMÂNIA 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNACOSTEȘTII DIN VALE  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat 

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020 

 

 

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

indata, astăzi 07.01.2020 . 

 Având în vedere: 

Raportul de specialitate nr.18/07.01.2020 ; 

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. 303/18.12.2019 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020;  

Hotararea ADI nr. 291 / 17.05.2019 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 Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 485 din Codul Fiscal ; 

Prevederile art. 129 , alin. (4) lit. a) si art. 139 , alin.(3) din OUG nr. 57 / 2019 , privind Codul 

Administrativ ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art. 1  Incepand cu data de 01.01.2020 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 . 
- Persoanele prevazute la art. 1 al Decretului – lege nr. 118/1990 , republicat , cu modificarile si 

completarile ulterioare , si persoanele fizice prevazute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999 , aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000 ; 

- Persoanele cu handicap grav sau accentuat , persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si 

reprezentanti legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai m inorilor incadrati in gradul 

I de invaliditate . 

(1) Persoanele care fac parte din categoriile mai sus mentionate care nu sunt proprietari ai imobilului 

dar gospodaresc singure , se va aplica regula pentru o singura persoana ; 

(2) In cazul gospodariilor formate din mai mult de 2 persoane , din care numai una se afla in situatia 

prevazuta de art. 485 , lit. a) , lit. b) si lit. f) din Legea nr. 227/2015 pribind Codul fiscal , se va 

plati o taxa integrala , reducerea operand doar in cazul in care gospodaria este formata din doua 

persoane , respectiv 12 lei/gospodarie ; 
 

- Incepand cu data de 01.01.2020 , 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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