ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA MALU CU FLORI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Malu cu Flori nr.
69/28.12.2017 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu
destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
PRIMARUL COMUNEI MALU CU FLORI, JUDETUL DAMBOVITA
Avand in vedere:
- Hotararea nr. 69/28.12.2016privind stabilirea si aprobarea cuantumului
taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017;
- Hotararea nr.119/18.06.2013 a Adunarii Generale a A.D.I. privind aprobarea
metodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu
destinatie speciala de salubrizare cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile art.5, alin.7, litera i, art.9, alin.10, litera v din Statutul Asociatiei
cu modificarile si completarile 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;
- Art. 484, 485 din legea nr. 227/08.09.2015, cu modificarile si completarile
ulterioare privind impozitele si taxele locale;
- Hotararea nr 191/19.12.2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului
taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru
anul 2017;
- Hotararea nr. 208/21.06.2017 privind obligativitatea membrilor A.D.I. sa
modifice/intocmeasca/completeze hotararile prin care au instituit taxa de
habitat in conformitate cu Hotararea A.D.I. nr. 191/19.12.2016 (cu
modificarile si completarile ulterioare), cu respectarea tuturor prevederilor
acesteia;
- Dispozitiile art.9 alin.9 din Statutul Asociatiei modificat prin Hotararea
A.D.I. nr. 165/15.01.2015

În temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu
modificările și completările ulterioare
PROPUNE
Art. 1. Incepand cu data de 01.01.2017 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);
- 100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget (incluzand comisionul de
administrare 5,95 lei/luna/institutie);
Art. 2. (1) Agentii economici care genereaza deseuri locale si asimilabile,
pe care le depun in punctele de colectare operate de S.C. Supercom S.A. si care
nu au incheiate contracte cu acest operator, vor plati un tarif diferentiat in functie
de numarul de salariati dupa cum urmeaza:
a) Pana la 10 salariati – 100 lei;
b) Intre 10 – 20 salariati – 150 lei;
c) Peste 20 salariati – 200 lei.
(2) Dupa definitivarea listei cu agentii economici aflati in situatia
prevazuta la alin. 1, se va proceda la incheierea unui act aditional la Contractul
subsecvent nr. 3, incheiat intre intre A.D.I. si S.C. Electrica Furnizare S.A., in
vederea incasarii si de la acesti agenti economici.
(3) Comisionul de incasare ce va fi stabilit prin actul aditional la
Contractul subsecvent nr. 3 incheiat intre intre A.D.I. si S.C. Electrica Furnizare
S.A. se va deduce din incasarile efectuate de la agentii economici.
(4) Orice modificare in lista de la alin. 1 va fi convenita intre S.C.
Electrica Furnizare S.A. si S.C. Supercom S.A. .
Art. 3. 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);
Art. 4. (1) Abrogat.
(2) Abrogat.
(3) Comisionul de administrare cuvenit U.A.T.-urilor se elimina,
ramanand doar comisionul achitat operatorului de facturare si incasare a taxei de
habitat.

(4) In situatia in care taxa de habitat este incasata prin Serviciul de
Impozite si Taxe locale, comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului
de facturare si incasare, va ramane la dispozitia U.A.T.-ului.
Art. 5. Gospodariile care detin doua sau mai multe contoare electrice la
aceeasi adresa si deservesc o singura familie vor datora o singura taxa de habitat.
Art. 6. (1) Consiliile local Malu cu Flori poate adopta hotarari prin care sa
acorde reduceri sau scutiri de la plata taxei de habitat pentru persoanele aflate in
situatiile prevazute de art. 485 din noul Cod fiscal.
Orice alte scutiri de la plata taxei de habitat sunt interzise.
(2) Hotararea Consiliului local va fi comunicata Aparatului tehnic
al A.D.I.
(3) Toate scutirile de la plata taxei de habitat efectuate fara
documente legale justificative se suporta din bugetul unitatii administrativ
teritoriale.
(4) Gospodariile din zonele temporar inaccesibile utilajelor
mecanizate de colectare a deseurilor menajere, din cauza unor fenomene naturale
imprevizibile sunt scutite temporar de la plata taxei de habitat pana la indepartarea
efectelor evenimentului respectiv.
Tot astfel, pentru gospodariile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate
de colectare a deseurilor menajere, din cauza situarii lor in zone cu asemenea
caracteristici, conform anexei ce face parte integranta din Hotararea A.D.I. nr.
133/11.09.2013, taxa de habitat va fi redusa cu 50%, deseurile menajere fiind
depuse si ridicate din platformele de colectare.
Situatia zonelor din aceasta categorie va fi actualizata anual si confirmata de
operatorul de colectare.

Art. 7. a) Scutirile acordate in conditiile art. 6 din prezenta hotarare precum
si cele acordate in baza Hotararii A.D.I. nr. 122/18.06.2013 sunt valabile pe o
perioada de 1 an.
b) Dupa expirarea perioadei prevazute la art. 7 (a) se va formula o alta
cerere de scutire.
Art. 8 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, exceptie facand comisionul prevazut la art. 4 alin. 4).
Art. 9. Pe cale de consecinta, orice dispozitie contrara prevederilor prezentei
isi inceteaza aplicabilitatea.
Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă persoana mandatata.

Art. 11. Secretarul U.A.T. Malu cu Flori va comunica prezenta hotarare
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului,
depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.
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