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ROMÂNIA 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA ȘELARU 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 privind  aprobarea cuantumului taxei de habitat, cu destinatie speciala de salubrizare pentru 

anul 2021 
 

 
Consiliul local al comuneiă訓elaru,ăjude郡ulăDâmbovi郡a 
Întrunităînă群edin郡< ordinar<, ast<zi 28 ianuarie 2021; 

Avand în vedere: 

- Hotararea nr.291/17.05.2019 a Adunarii Generale a A.D.I. privind  Metodologia de 
instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de 
salubrizare; 

- 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 Codul Fiscal; 

- Hotararea nr. 330/17.12.2020 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de 
habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021; 

         Înă temeiulă art.ă 196ă alin.ă (1)ă lit.a)ă dină Ordonan郡aă deă Urgen郡<ă aă Guvernuluiă nr.57/2019ă
privind Codul administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare;  

HOTARASTE: 
 
  Art. 1. Începand cu data de 01.01.2021 se stabileste cuantumul taxei de habitat cu 

destinatie speciala de salubrizare aplicabil<ăîn comunaă訓elaru,ăjude郡ulăDâmbovi郡aăastfel: 
- 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 municipale si similareă群iănuăauă
contractă încheiatăcuăoperatoriiăautoriza郡iădeăcolectareă群iă transportăcareăopereaz<ăpeărazaă
jude郡uluiă Dâmbovi郡aă voră fiă taxa郡iă cuă 40ă lei/lun<,conform taxei operatorului care are 
exclusivitate pe razaăjude郡ului. 
           (2) Agen郡iiăeconomiciăcareăisiădesf<群oar<ăactivitateaălaămaiămulteăpuncteădeălucruă
vor achita contravaloarea taxei de pentru fiecare punct de lucru. 

     (3) Agen郡iiă economiciă careă nuă auă încheiată contractă cuă operatoriiă autoriza郡i de 
colectare 群iătransportăvorăachitaătaxaădeă40ălei/lun<ăăprinăoperatorulădeăcolectareă群iăîncasare,ă
SC Electrica Furnizare SA, suportând comisionul de încasare; 

      (4) Comisionul de încasare seă vaă deduceă dină încas<rileă efectuateă deă laă agen郡iiă
economici. 
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 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) Comisionul de administrare cuvenit U.A.T.-urilor este eliminat, 
r<mânând doar comisionul achitat operatorului de facturare si încasare a taxei de habitat. 
                         (2) 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) Consiliul local 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 precumă 群iă persoaneleă beneficiareă deă ajutoră socială conformă Legiiă nr.ă
416/2001ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
                         (2) Hotararea Consiliului local va fi comunicata Aparatului tehnic al A.D.I.
 Art.7.  (1) 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. 
  (2) Tot astfel, pentru gospodariile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de 
colectare a deseurilor menajere, din cauza situarii lor in zone cu asemenea caracteristici, 
conform proceselorăverbaleăîncheiateăîntreăreprezentan郡iiăU.A.TăSelaru,ăA.D.I.ă群iăoperatorulădeă
colectare, taxa de habitat va fi de 9 lei, deseurile menajere fiind depuse si ridicate din 
platformele de colectare.  
              (3) Situatia zonelor din aceasta categorie va fi actualizata anual si confirmata de 
operatorul de colectare. 
 Art. 8. Suntăscutiteădeăplataătaxeiădeăhabitatăgospod<riileănelocuibile(ăaflateăînăstareă
avansat<ădeădegradare,ăînăcursădeăconstruc郡ie,ăd<râmate,ăgaraje,ămagazii).ăÎnăaceast<ăsitua郡ieăă
seăvaăformulaăoăcerereălaăprim<riaăcomuneiă訓elaru.ăConstatareaăc<ăimobilulăesteănelocuibilăseă
faceă prină verificareă peă terenă deă c<treă oă comisieă format<ă dină reprezentan郡iiă prim<rieiă 群iă
reprezentan郡iiăaparatuluiătehnicăA.D.I. 
            Art. 9. 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, cu 
drept de prelungire pe aceeasi perioada, daca conditiile nu s-au modificat. 

Art. 10. 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. 2). 

Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prezenteiăseăoblig<ăpersoanaăîmputernicit<ă.  
Art. 12 Secretarul general al U.A.T.ă 訓ELARU va comunica prezenta hotarare 

Asocia郡ieiă deă Dezvoltareă Intercomunitar<ă ” Managementă integrată ală deşeuriloră ă înă judeţulă
Dâmboviţa”,ăInstitu郡ieiăPrefectuluiăJude郡uluiăDâmbovi郡a,ăsiăafi群are. 
 

PRE訓EDINTEăDEă訓EDIN軍;, 
DU軍IC;ăFLORIAN 

 
                                                                                             CONTRASEMNEAZ;, 
                                                                              SECRETARăGENERALăUATă訓ELARU 

Selaru,                                                                                               DRAGNE EMILIAN PETRE 

Nr. 3.                                                                                          

Data:  28.01.2021                                                                                          


