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H O T Ă R Â R E A N R. 9/2023 

privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat  
pentru anul 2023, în cuantumul stabilit pentru anul 2022, până la aprobarea 

noilor taxe de salubrizare 
 
 
 Consiliul local al comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţa ordinară din 
23.02.2023,      
 
 Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul de aprobare cu nr. 7/5.01.2023; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Răscăeți cu nr. 30/13.02.2023; 
- Prevederile art.121 alin.(1) și alin(2) din Constituția României, modificată și completată prin 

Legea de revizuire a Constituției României nr.429/2003; 
- Dispoziţiile art.5, alin.7, litera i, art.9, alin.10, litera (v) din Statutul Asociaţiei cu 

modificările si completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(1) art.6, alin.(1) litera k, art.8 alin.2, art.25 litera (a) din Legea 

nr.101/2006 actualizata privind serviciile de salubrizare a localitatilor; 
- Prevederile OUG nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si 

completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; 
- Prevederile art.484, 485 din Legea nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

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

modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.129 alin (2) lit b și alin.(4) lit.c O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.348/22.11.2021 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022 ; 
- Prevederile Hotărârii A.D.I. nr. 390/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea taxei de habitat, 

pentru anul 2023, in cuantumul stabilit pentru anul 2022, pana la aprobarea noilor taxe de 
salubrizare, conform OUG nr. 133/29.09.2022- Ordonanta de urgenta pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, 
precum si a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.349 /22.11.2021., privind  Metodologia de instituire și 
colectare a taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare 

- Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ,,MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL 
DÂMBOVIȚA’’ cu modificările și completările ulterioare; 
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         În temeiul art. 196 (1) lit.a, art.139(3) lit.a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

                                                         HOTĂRĂȘTE: 

           Art. 1 Începand cu data de 01.03.2023 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu 
destinaţie specială de salubrizare aplicabilă în judeţul Dâmboviţa, astfel: 
 

- 32 lei/lună/gospodărie pentru persoanele fizice proprietare ale gospodăriilor 
individuale; 

- 18 lei/lună/gospodărie pentru persoanele care locuiesc singure într-o gospodărie și 
străinaşii care domiciliază în judeţul Dâmboviţa și în afara judeţului, care au 
gospodării pe raza judeţului Damboviţa; 

- 18 lei/lună pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există 
moştenitori; 

- 14 lei/lună pentru gospodăriile din zonele calamitate și pentru gospodăriile din  
zonele inaccesibile (permanent sau temporar) utilajelor mecanizate de colectare a  
deşeurilor menajere; 

- 12 lei/lună pentru gospodăriile ale căror proprietari sunt plecaţi împreună cu familia 
în străinătate; 

- 152 lei/lună/instituții publice finanţate de la buget; 
- 61 lei/lună pentru agenţii economici, ONG-uri, biserici, case de rugăciuni şi cimitire   

care nu au contract cu operatorii licențiați/autorizați și, prin urmare, nu plătesc un 
tarif. 

  Art.2. După aprobarea cuantumului taxei de habitat de către Adunarea generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, acesta va fi supus aprobării consiliului local.  
 Art.3.  Prevederile Hotărârii A.D.I. nr.349/22.11.2021, privind Metodologia de instituire 
și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare, au caracter 
obligatoriu și completează dispozițiile prezentei hotărâri. 
            Art.4. Se aprobă tabelul cu persoanele care vor beneficia de scutire de la plata taxei de 
habitat în anul 2023, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Taxa datorată va fi 
suportată din bugetul local. 
            Art.5. Taxa specială încasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul 
local si se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată 
pentru serviciile prestate cetățenilor din comuna Răscăeți, respectiv pentru achitarea 
operatorului de facturare si încasare a taxei.  

Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul prin aparatul 
de specialitate . 

                 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 
secretarului general, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița, primarului, Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa 
www.primaria-rascaeti.ro. 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                         CONSILIER, 
                  Ionuț-Rinel PETRE    
 

               Contrasemnează, 
             Secretar general, 
                    Jr. MARIA-NICOLETA MARCU 
Nr.11 
Adoptată la Răscăeţi cu  
Astăzi, 23.02.2023 
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