
     R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI TATARANI 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 
 

       Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară astăzi 

25.02.2021; 

      Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Tătărani, înregistrat la  nr.2 /12.01.2021; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Tătărani  înregistrat la nr.201/ 12.01.2021; 

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

completările ulterioare; 

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

actualizata; 

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

completările ulterioare; 

  -    Prevederile art. 2, alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ,,k’’, ale art. 8 alin. (2) si art. 25 lit. ,,a’’ din Legea 

nr.101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare; 

  -   Prevederile Hotărârii A.D.I nr.330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei 

de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 ; 

-   Prevederile Hotărârii A.D.I nr.291/17.05.2019 de modificare a  Hotărârii  nr.267/30.10.2018  

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; 

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in aministratia publica republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

-    Raportul de specialitate inregistrat la  nr. 203/ 12.01.2021; 

-     Raportul  de avizare favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani;                 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (4) lit. ,,c’, art.136 alin.1) , art. 196 lit. ,,a’’, 

art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E : 

              Art. 1.(1) -Începand cu data de 01.01.2021 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu 

destinaţie specială 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 

judeţului Damboviţa (incluzand comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie); 

- 12lei/lună/pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există 

moştenitori (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie); 

- 100 lei/lună/institutii publice finanţate de la buget (incluzand comisionul de 

administrare 5,95 lei/lună/instituţie); 



           (2)- Începând cu data de 01.01.2021, 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 

administrația 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 

Dâmboviţa 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 

transport vor achita taxa de 40 lei / lună prin operatorul de colectare si incasare, SC Electrica 

Furnizare SA, 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 

datorează 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. - Tatarani este eliminat , rămânand doar 

comisionul achitat operatorului de facturare si incasare a taxei de habitat. 

                   (2) -In situaţia in care taxa de habitat este incasată prin Biroul financiar –contabilitate 

(impozite si taxe ), comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului de facturare si incasare, 

va rămane la dispoziţia U.A.T – Tatarani. 

        Art. 5.- Gospodariile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi 

deservesc 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 conform Legii nr.416/2001 cu modificările si 

completările ulterioare; 

      2)- În conformitate cu prevederile Codului Fiscal se scutesc de la plata taxei de habitat 

persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanții legali 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 Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

                 (4)- În cazul în care persoanele enumerate la pct. (2) și (3) nu sunt titulari ai contractului 

de furnizare a energiei electrice, dar gospodăresc singure, se va aplica regula taxării pentru o singură 

persoană. 

                 (5)- Consiliul Local in situatia in 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 

deşeurilor 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, deşeurile menajere fiind depuse si ridicate din platformele de colectare. 

           Situaţia zonelor din această categorie va fi actualizată anual si confirmată de operatorul de 

colectare. 

                Art.8– Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodariile nelocuite( aflate in stare 

avansata de degradare, in curs de constructie, daramate, garajele, magazii).In aceasta situatie se va 

formula o cerer la unitatea administrativ teritoriala.Constatatea ca imobilul este nelocuit se face prin 

verificare pe teren de catre o comisie formata din reprezentantii unitatii administrativ teritoriale si 

reprezentantii Aparatului tehnic. 

               Art.9. 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 anual, in baza tabelului nominal transmis de UAT –Tatarani, dacă condiţile nu s-au 

modificat. 

          b) Inainte de expirarea perioadei prevăzute  la art. 9 (a) se va formula o noua cerere de 

scutire/reducere/facilitate, catre UAT –Tatarani- acolo unde apartine gospodaria respectiva, in cazul 

in care nu s-a transmis catre A.D.I. tabelul nominal cu reinnoiri privind taxa de habitat. 

                      c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire (facilitate) ), sau 

nu  s-a transmis tabelul cu reinnoiri de catre  UAT –Tatarani,  va fi datorată o  taxă de habitat în 

cuantum de 21 lei/ lună.     

                     d) Exceptie fac urmatoarele categorii de scutiri, care vor fi aplicate pe perioada 

nedeterminata, cu obligatia UAT –Tatarani de a trasmite Aparatului tehnic al A.D.I. orice 

modificare aparuta : 

           1.- gospodariile care detin mai multe contoare de energie electrica la aceeasi adresa si 

deserves o singura familie: 

           2.-  gospodariile nelocuite (aflate in stare avansata de degradare, daramare, in curs de 

constructie); 

           3.- anexe, magazii, garaje, gradini sau alte constructii care nu au  destinatia de 

locuinta; 

           4.-  institutiile publice, agentii economici, ONG-urile ( inclusiv bisericile , casele de 

rugaciuni si cimitirele) in urmatoarele cazuri : 

               - daca  detin mai multe contoare de energie electrica la aceeasi adresa; 

               - daca au sedii sau puncte de lucru inchise; 

               - daca au contracte directe cu prestatorii de servicii specializati si autorizati pentru 

ridicarea transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse; 

               -  casele parohiale nelocuite si anexele bisericesti; 

                       De asemenea, aceeași perioada  de valabilitate se va aplica și pentru gospodăriile 

aflate in zone inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a deșeurilor menajere, din cauza 

situărilor în zone cu aseenea caracteristici. 

 

                    Art.10 -Taxa specială incasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul 

local si se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru 

serviciile prestate cetatenilor din localitatea Tatarani, respectiv pentru achitarea operatorului de 

facturare si incasare a taxei, exeptie făcând comisionul prevazut in art.4 alin.(2). 

 

                   Art.11- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 

Tătărani  prin aparatul de specialitate . 

 

 

 



 

 

                        Art.12- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general al comunei Tătărani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița, primarului 

comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primariei comunei Tatarani, Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, 

la adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 
TĂTĂRANI                                                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

Nr................                                                            BONDOC AUREL-NICOLAE 

Data –25.02.2021 

 

 

                                 

  

                   CONTRASEMNEAZĂ,  

                                          SECRETAR GENERAL  COMUNĂ 

                                                     MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. Consilieri absenți:     - 

 

  



    R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

     P  R I M A R  

   Nr.2 /12.01.2021 

 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

        Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita,    

       Având în vedere: 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 ; 

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

completările ulterioare; 

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

actualizata; 

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

și completările ulterioare; 

-   Prevederile art. 2, alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ,,k’’, ale art. 8 alin. (2) si art. 25 lit. ,,a’’ din 

Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.291/17.05.2019 de modificare a  Hotărârii  nr.267/30.10.2018  

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; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in aministratia publica 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Raportul de specialitate inregistrat la  nr. 203/ 12.01.2021; 

       In temeiul art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (3) lit. ,,d’, art.136 alin.1) , art. 196 lit. 

,,a’’ , art. 197 alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

                                              H O T Ă R Ă Ș T E: 

              Art. 1.(1) -Începand cu data de 01.01.2021 se stabileşte cuantumul taxei de habitat cu 

destinaţie specială 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 

judeţului Damboviţa (incluzand comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie); 

- 12lei/lună/pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut succesiunea, dar există 

moştenitori (incluzând comisionul de administrare de 0,714 lei/lună/gospodarie); 

      - 100 lei/lună/institutii publice finanţate de la buget (incluzand comisionul de administrare 

5,95 lei/lună/instituţie); 



           (2)- Începând cu data de 01.01.2021, 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 

administrația 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 

Dâmboviţa 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 

transport vor achita taxa de 40 lei / lună prin operatorul de colectare si incasare, SC Electrica 

Furnizare SA, 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 

datorează 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. - Tatarani este eliminat , rămânand doar 

comisionul achitat operatorului de facturare si incasare a taxei de habitat. 

                   (2) -In situaţia in care taxa de habitat este incasată prin Biroul financiar –contabilitate 

(impozite si taxe ), comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului de facturare si incasare, 

va rămane la dispoziţia U.A.T – Tatarani. 

        Art. 5.- Gospodariile care deţin două sau mai multe contoare electrice la aceeaşi adresă şi 

deservesc 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 conform Legii nr.416/2001 cu modificările si 

completările ulterioare; 

      2)- În conformitate cu prevederile Codului Fiscal se scutesc de la plata taxei de habitat 

persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și 

reprezentanții legali 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 Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

                 (4)- În cazul în care persoanele enumerate la pct. (2) și (3) nu sunt titulari ai contractului 

de furnizare a energiei electrice, dar gospodăresc singure, se va aplica regula taxării pentru o singură 

persoană. 

                 (5)- Consiliul Local in situatia in 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 

deşeurilor 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, deşeurile menajere fiind depuse si ridicate din platformele de colectare. 

           Situaţia zonelor din această categorie va fi actualizată anual si confirmată de operatorul de 

colectare. 

                Art.8– Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodariile nelocuite( aflate in stare 

avansata de degradare, in curs de constructie, daramate, garajele, magazii).In aceasta situatie se va 

formula o cerer la unitatea administrativ teritoriala.Constatatea ca imobilul este nelocuit se face prin 

verificare pe teren de catre o comisie formata din reprezentantii unitatii administrativ teritoriale si 

reprezentantii Aparatului tehnic. 

 

               Art.9. 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 anual, in baza tabelului nominal transmis de UAT –Tatarani, dacă condiţile nu s-au 

modificat. 

          b) Inainte de expirarea perioadei prevăzute  la art. 9 (a) se va formula o noua cerere de 

scutire/reducere/facilitate, catre UAT –Tatarani- acolo unde apartine gospodaria respectiva, in cazul 

in care nu s-a transmis catre A.D.I. tabelul nominal cu reinnoiri privind taxa de habitat. 

                      c) În cazul în care nu s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire (facilitate) ), sau 

nu  s-a transmis tabelul cu reinnoiri de catre  UAT –Tatarani,  va fi datorată o  taxă de habitat în 

cuantum de 21 lei/ lună.     

                     d) Exceptie fac urmatoarele categorii de scutiri, care vor fi aplicate pe perioada 

nedeterminata, cu obligatia UAT –Tatarani de a trasmite Aparatului tehnic al A.D.I. orice 

modificare aparuta : 

           1.- gospodariile care detin mai multe contoare de energie electrica la aceeasi adresa si 

deserves o singura familie: 

           2.-  gospodariile nelocuite (aflate in stare avansata de degradare, daramare, in curs de 

constructie); 

           3.- anexe, magazii, garaje, gradini sau alte constructii care nu au  destinatia de 

locuinta; 

           4.-  institutiile publice, agentii economici, ONG-urile ( inclusiv bisericile , casele de 

rugaciuni si cimitirele) in urmatoarele cazuri : 

               - daca  detin mai multe contoare de energie electrica la aceeasi adresa; 

               - daca au sedii sau puncte de lucru inchise; 

               - daca au contracte directe cu prestatorii de servicii specializati si autorizati pentru 

ridicarea transportul, depozitarea si neutralizarea deseurilor produse; 

               -  casele parohiale nelocuite si anexele bisericesti; 

                       De asemenea, aceeași perioada  de valabilitate se va aplica și pentru gospodăriile 

aflate in zone inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a deșeurilor menajere, din cauza 

situărilor în zone cu aseenea caracteristici. 

 

                    Art.10 -Taxa specială incasată potrivit prezentei hotărâri, reprezintă venit la bugetul 

local si se foloseşte pentru finanţarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorată pentru 

serviciile prestate cetatenilor din localitatea Tatarani, respectiv pentru achitarea operatorului de 

facturare si incasare a taxei, exeptie făcând comisionul prevazut in art.4 alin.(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   Art.11- Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul comunei 

Tatarani  prin aparatul de specialitate . 

 

                        Art.12- Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege,  prin intermediul 

secretarului general al comunei Tatarani, Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița,  primarului comunei 

Tatarani, biroului financiar-contabilitate din cadrul Primariei comunei Tatarani, Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară, și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet, la 

adresa wwwprimarietatarani.ro 

 

 

 

 
I N I T I A T O R, 

P R I M A R 

PATRU CONSTANTIN 

 

 

                Avizat de legalitate,  

            Secretar general comună 

                  Mihaila Mioara  



    R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

     P  R I M A R  

Nr.201/12.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  
La Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

 

           Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita,  tinand cont de : 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 ; 

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

completările ulterioare; 

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

actualizata; 

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

și completările ulterioare; 

-   Prevederile art. 2, alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ,,k’’, ale art. 8 alin. (2) si art. 25 lit. ,,a’’ din 

Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.291/17.05.2019 de modificare a  Hotărârii  nr.267/30.10.2018  

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; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in aministratia publica 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (3) lit. ,,d’, art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 alin. 

(1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

      Avand in vedere prevederile Hotărârii A.D.I nr.291 de modificare a  Hotărârii  

nr.267/30.10.2018  privind  Metodologia de instituire și colectare a taxei de habitat la nivel 

județean, cu destinație specială de salubrizare, cât și prevederile Hotărârii A.D.I 

nr.330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel județean, 

cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021  supun atentiei Consiliului local Tatarani  

adoptarea unei hotararii privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de 

salubrizare pentru anul 2021, proiectul de hotarâre inițiat inj acest sens respectand legistlatia in 

vigoare . 

P R I M A R 

PATRU CONSTANTIN 

 



 

      R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

  

COMISIA  Nr.1. -  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire, protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism 

 

R A P O R T   D E  A V I Z A R E 

Al Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

 

         COMISIA - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărire, protecția mediului și turism,  amenajarea teritoriului și urbanism s-

a întrunit în ședință astăzi.............02.2021 în vederea analizei  materialelor existente 

la dosarul de ședința și  a, 

-   Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie 

speciala de salubrizare pentru anul 2021. 

 

       Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 Observații: 

- 

            REȘEDINTE COMISIE,                       SECRETAR COMISIE,                                                   

            IVAȘCU  VIRGINIA                          BONDOC AUREL NICOLAE 

 

 



 

     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

COMISIA  Nr.2: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea 

ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor 

 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 

Al Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

 

          COMISIA : Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apararea 

ordinii și liniștii publice  și a drepturilor și libertăților cetățenilor s-a intrunit  

astazi  ......02.2021 în vederea analizei  materialelor existente la dosarul de ședință 

și  a , 

  -   Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie 

speciala de salubrizare pentru anul 2021. 

 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 Observatii: 

 -      

 

        PREȘEDINTE COMISIE,                       SECRETAR COMISIE, 

     DUMITRU ADRIAN- GEORGE               PARASCHIVA PETRE 

  



       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

COMISIA Nr.3 : Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, 

muncă și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru tineret și 

de agrement 

 

                                 R A P O R T   D E  A V I Z A R E 

Al Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

        COMISIA :   Comisia pentru învățământ, sănătate și familie , cultură, muncă 

și protecție socială, protecțiea copiilor, activități sportive pentru tineret și de 

agrement  s-a intrunit  astăzi........02.2021 în vederea analizei  materialelor 

existente la dosarul de ședință și  a , 

-   Proiectului de hotărâre privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021. 
 

        Având în vedere prevederile art.136 alin.6) , alin.7) si alin.8), din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

documentele ce însoțesc Proiectul de hotărâre, Comisia de specialitate avizează 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 Observatii:    

-   

   

      PREȘEDINTE COMISIE,                                 SECRETAR COMISIE, 

 ANDREI RAMONA-MIHAELA                               CÎRSTINA MARIAN 

  



    R O M Â N I A 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

     P  R I M A R  

Nr.203 /12.01.2021 

 

                                 RAPORT  DE  SPECIALITATE 
La Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat  

cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021 

 

 

             Subsemnatul Baicu Traian, consilier superior la biroul financiar-contabilitate din cadrul   

Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita,  tinand cont de : 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului 

taxei de habitat la nivel județean, cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 ; 

  - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat sub  nr.2/12.01.2021; 

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

completările ulterioare; 

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

actualizata; 

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

și completările ulterioare; 

-   Prevederile art. 2, alin. (1), art. 6 alin. (1) lit. ,,k’’, ale art. 8 alin. (2) si art. 25 lit. ,,a’’ din 

Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitatilor cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii A.D.I nr.291/17.05.2019 de modificare a  Hotărârii  nr.267/30.10.2018  

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; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in aministratia publica 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-       Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ,,b’’si lit.”d”, ale alin. (3) lit. ,,d’, art. 196 lit. ,,a’’, art. 197 

alin. (1) si art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  Constat ca se impune supunerea spre dezbatere si aprobare Consiliului local Tatarani  

proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala 

de salubrizare pentru anul 2021 acesta respectand legislatia in vigoare. 

 

                                                                      Întocmit, 

                                                                 Consilier superior 

                                                                 BAICU  TRAIAN 

  



       RO M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M A R I A  

 

  Nr.202 /12.01.2021 

 

                                                                  C A T R E : 

               Birou financiar contabilitate- financiar   din cadrul Primariei comunei Tatarani 

                                                       

      Avand in vedere  prevederile art.136 alin.1), alin.2) si alin.3) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ va transmitem alaturat proiectul de hotarare al consiliului local  insotit 

de referatul de aprobare al acestuia,  in vederea  analizarii si intocmirii rapoartului de specialitate. 

     Va solicitam ca in conformitate cu prevederile art.136 alin.4) si alin.5) din actul normativ mai sus 

mentionat, rapoartul de specialitate sa il trasmiteti  secretarului general al comunei Tatarani  pana cel 

mai tarziu in data de   18.01.2021. 

 

       -      Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie 

speciala de salubrizare pentru anul 2021. 

 

    - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

 

                          Primar,                                                               Secretar general comună, 

              PATRU  CONSTANTIN                                                MIHAILA  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RO M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M Ă R I A 

   Nr.209/12.01.2021 

 

                  P R O C E S   -  V E R B A L 

                   Încheiat astăzi   12.01.2021 

 

        Subsemnata Mihaila Mioara -secretarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita, astazi data de mai sus am procedat la afisarea urmatoarului  Proiect 

de  Hotarare: 

      

  Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021. 
            - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

       Afisarea s-a facut in sediului Primariei Tatarani .  

 

 

 

                                                           SECRETAR  GENERAL COMUNA, 

                                                                                 M.MIHAILA 

Martor la afisare: 

Sarbu Anca-Elena 

 

 

 

 



     R O  M A N I A 

JUDE TUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

      P R I M A R I A  

  Nr.204/12.01.2021 

 

                                                                  C A T R E    Președinții comisiilor: 

                       Comisia de specialitate Nr.1  din cadrul Consiliului local Tatarani 

                       Comisia de specialitate Nr.2  din cadrul Consiliului local Tatarani 

                       Comisia de specialitate Nr.3  din cadrul Consiliului local Tatarani 

 

        Avand in vedere  prevederile art.136 alin.3) lit.”b”, alin.4) si alin.5) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ va transmit alaturat proiectul de hotarare al consiliului local  insotit de 

referatul de aprobare ale acestora, cat si de rapoartul de specialitate intocmite de compartimentul de 

resort din cadrul Primariei comunei Tatarani. 

        Proiectul de hotarare va fi supus dezbaterii in sedinta  oridinara  a Consiliului local Tatarani din   

februarie 2021. 

        De asemenea  va solicităm ca in conformitate cu prevederile art.136 alin.4), alin.5), alin.6) si 

alin.7), cat si art. 141 alin.6) si alin.12)  din actul normativ mai sus mentionat, sa procedati la 

convocarea sedintei comisiei al carui presedinte sunteti, in vederea examinarii proiectului de 

hotarare si emiterii avizului  cu privire la  adoptarea, sau, dupa caz,  respingerea proiectului. 

      Mentionăm  faptul ca avizele se vor  prezenta secretarului general al comunei Tatarani  

pentru a fi puse la dispozitia consilierilor locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de 

zi az ședinței. 

         Proiectul  de hotarare:  

  Proiect de hotarare privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021. 
   - initiator Primarul comunei Tatarani 

 

 

                        Primar ,                                                       Secretar general  comună, 

                PATRU CONSTANTIN                                       MIHAILA  MIOARA 

 


