AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena STANCA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului
taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului
cotizaţiei, pentru anul 2021
Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedința ordinară a
lunii februarie 2021, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4558/05.02.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4559/05.05.2021, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 484 şi art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (2), art. 25 alin.
a) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 110/2010 referitoare la mandatarea Asociatiei de
dezvoltare intercomunitară « Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii,
prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita » pentru stabilirea taxei de
habitat cu destinatie speciala de salubrizare;
▪ Prevederile H.C.L. nr. 48/27.02.2020 privind modificarea şi
completarea Regulamentului de instituire, colectare şi decontare a taxei de
habitat;
▪ Adresa nr. 2934/26.01.2021 a Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”;

▪ Prevederile Hotărârii A.D.I. « Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Dâmboviţa » nr. 330/17.12.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de
habitat la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021
▪ Prevederile Hotărârii A.D.I. « Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Dâmboviţa » nr. 331/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei la
nivel judetean pentru anul 2021;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ
adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Pentru anul 2021 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu destinaţie
specială de salubrizare, astfel:
21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 1,25
lei/lună/gospodărie);
12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o
gospodărie (incluzând
comisionul
de
administrare
de
0,714
lei/lună/gospodărie);
100 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget (incluzând
comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituţie).
Art. 2 Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile în care se regăsesc
persoanele aflate în situaţiile prevăzute art. 485, alin (1) lit „a”, „b” şi „f” din
Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.
De prezenta scutire beneficiază gospodăriile formate din maxim două
persoane.
Pentru plata integrală a taxei de habitat pentru anul 2021, până la data de
31 martie a anului curent, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 3 Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi
adresă şi deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.

Art. 4 Taxa specială încasată potrivit prezentului act administrativ reprezintă
venit al bugetului local şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind
plata de disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetăţenilor şi
instituţiillor publice de pe raza municipiului Târgovişte.
Art. 5 Cotizaţia pentru anul 2021 a Municipiului Târgovişte este de 738.168
lei şi se va achita în 12 rate egale lunare.
Art. 6 Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Aparatul de
Specialitate al Primarului, Direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal
Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.
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Nr. ___________ / _______________

APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel Cristian STAN

REFERAT DE APROBARE
pentru iniţierea unui proiect de hotărâre având ca obiect aprobarea la
nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu
destinație specială de salubrizare şi a nivelului cotizaţiei, pentru anul
2021
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte nr.
2934/26.01.2021, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat
al Deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” ne-a comunicat că în şedinţa Adunării Generale
a acestei asociaţii, din care face parte şi Municipiul Târgovişte, au fost stabilite, prin
adoptarea Hotărârii A.D.I. nr. 330/17.12.2020, cuantumul taxei de habitat, la nivel
judeţean, cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2021 şi respectiv, prin
adoptarea Hotărârii A.D.I. nr. 331/17.12.2020, nivelul cotizaţiei membrilor
asociaţiei pentru anul curent.
Luând act de prevederile acestor hotărâri ale A.D.I. ,,Management Integrat al
deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, susţinem necesitatea întocmirii unui proiect de
hotărâre având ca obiect aprobarea, la nivelul Municipiului Târgoviște, a
cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului
cotizaţiei datorate în calitate de membru, pentru anul 2021.
În proiectul de hotărâre vor fi prevăzute, de asemenea, scutirile de la plata taxei
de habitat şi facilităţile acordate conform legii, pentru anul 2021.
Acest proiect de hotărâre, împreună cu documentaţia care îl fundamentează, va
fi înaintat, în vederea dezbaterii, comisiilor de specialitate, urmând ulterior a fi supus
aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Târgovişte.
Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe locale
Şef serviciu,
ing. Iulian CRINTESCU

Nr. ________________ / __________________
APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel Cristian STAN

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de
habitat cu destinație specială de salubrizare şi a nivelului cotizaţiei, pentru
anul 2021

Expunerea de motive :
În anul 2001, la nivelul Judeţului Dâmboviţa, a fost înfiinţată Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul
Dâmboviţa” (denumirea iniţială, de la acea dată, a fost Asociaţia de dezvoltare
intercomunitară «Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării
deşeurilor solide în Judeţul Dâmboviţa»), asociaţie constituită din 90 de unităţi
administrativ-teritoriale, printre care şi Municipiul Târgovişte.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor
în Judeţul Dâmboviţa” din care face parte Municipiul Târgovişte în calitate de
membru, reprezintă o structură de cooperare cu personalitate juridică de drept
privat şi statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinată
exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei
publice locale referitoare la prestarea serviciilor de utilităţi publice, stabilite în
sarcina acestora potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006 şi ale Codului
Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările
ulterioare.
Unităţile administrative pot mandata asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară ce au ca obiect de activitate servicii de utilităţi publice, în
condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în
numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute de art. 8
alin 2 şi art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest sens, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte nr.
110/24.06.2010 s-a aprobat mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării
deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, cu privire la stabilirea taxei de habitat.

Prin intermediul adresei nr. 2934 din 26.01.2021 ni se aduce la cunoştinţă
că, prin hotărârea nr. 330/17.12.2020, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa” a aprobat cuantumul
taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare pentru anul 2021, iar prin
hotărârea nr. 331/17.12.2020 s-au stabilit şi aprobat cotizaţiile membrilor
asociaţiei pentru anul curent.
În baza prevederilor acestor hotărâri A.D.I. ,,Management Integrat al
deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”, supunem dezbaterii Consiliului Local al
Municipiului Târgovişte în vederea adoptării, un proiect de hotărâre prin care se
stabileşte nivelul taxei de habitat instituite pe raza unităţii administrativteritoriale, precum şi nivelul cotizaţiei/contribuţiei datorate de Municipiul
Târgovişte pentru anul 2021, după cum urmează:
• 21 lei/lună/gospodărie (incluzând comisionul de administrare de
1,25 lei/lună/gospodărie);
• 12 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure întro gospodărie (incluzând comisionul de administrare de 0,714
lei/lună/gospodărie);
• 100 lei/lună/instituţii publice finanţate de la buget (incluzând
comisionul de administrare 5,95 lei/lună/instituţie).
Taxa specială ce urmează a fi încasată în anul 2021, reprezintă venit al
bugetului local şi se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de
disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetăţenilor şi instituţiillor
publice de pe raza municipiului Târgovişte.
• Cotizaţia Municipiului Târgovişte pentru anul 2021 se menţine la acelaşi
cuantum stabilit pentru anii 2018, 2019, 2020, respectiv la valoare de 738.168
lei şi se va achita în 12 rate egale lunare.
În proiectul de hotărâre sunt prevăzute, de asemenea, scutirile de la plata
taxei de habitat şi facilităţile acordate, conform legii, pentru anul 2021:
• scutiri de la plata taxei de habitat pentru gospodăriile în care se regăsesc
persoanele aflate în situaţiile prevăzute art. 485, alin 1, lit „a”, „b” şi „f”
din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal. De aceste scutiri
beneficiază gospodăriile formate din maxim două persoane.
• Gospodăriile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi
adresă şi deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat.
Pentru plata integrală a taxei de habitat până la data de 31 martie, se acordă
o bonificaţie de 10%.
Baza legală a solicitării / propunerii :
• Prevederile art. 484 si art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare ;

• Prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin. (2), art. 25 alin.
A) din Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
• H.C.L. nr. 110/2010 referitoare la mandatarea Asociatiei de dezvoltare
intercomunitara « Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii,
prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita » pentru stabilirea taxei de
habitat cu destinatie speciala de salubrizare
• Adresa nr. 2934/26.01.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
,,Management Integrat al deşeurilor în Judeţul Dâmboviţa”
• Hotararea nr. 330/17.12.2020 privind stabilirea cuantumului taxei de
habitat la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021
• Hotararea nr. 331/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cotizatiei la
nivel judetean pentru anul 2021
• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) şi art. 139 alin. (3) lit.
c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare;
Propunerea compartimentului de specialitate:
Proiectul de hotărâre, împreună cu documentaţia justificatoare, prin care se
propune stabilirea cuantumului taxei de habitat la nivel local pentru anul 2021
precum şi cotizaţia/contribuţia la nivelul Municipiului Târgovişte datorată la
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Management Integrat al deşeurilor
în Judeţul Dâmboviţa, pentru anul 2021, va fi înaintat spre analiză şi aprobare
comisiilor de specialitate respectiv plenului Consiliului Local al Municipiului
Târgovişte, cu menţiunea că din hotărârea A.D.I nr. 330/17.12.2020 au fost
preluate reglementările pentru care s-a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele de
fond, de formă şi legalitate ale actului administrativ.
Direcţia Economică
Director executiv adjunct,
ec. Anca Elena VRÎNCEANU
Serviciul Stabilire, Constatare,
Încasare Impozite şi Taxe locale
Şef serviciu,
ing. Iulian CRINTESCU
Birou Contencios Juridic,
Şef birou,
jr. Elena EPURESCU

