
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială 
de  salubrizare pentru anul 2021 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  18.01.2021, 

Având în vedere: 
– Raportul de specialitate dnei. Barbu Mariana, consilier în cadrul biroului financiar 
contabil impozite și taxe înregistrat sub nr. 329/13.01.2021; 
– Referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 331/13.01.2021; 
– Prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor 
solide în județul Dâmbovița”, cu modificările și completările ulterioare; 
– Hotărârea Asociaţiei Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării 
deșeurilor solide în județul Dâmbovița nr. 1/2001; 
– Hotărârea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare ADI; 
– Prevederile art 2 alin (1)art 6 alin (1)litera k art 8 alin 2 , art 25 litera (a) Legii nr. 
101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţiilor cu modificările și completările 
ulterioare; 
– Hotararea ADI nr.330/2020 privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu 
destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2021; 
– Prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a 
statutului- cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice; 
– Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și 
completările ulterioare; 
– Prevederile Contractului nr. 170/33/31.03.2010 de delegare prin concesionare a 
gestiunii serviciilor publice de colectare și transport al deșeurilor în județul Dâmbovița, 
ȋncheiat ȋntre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Reabilitarea colectării, 
transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița” şi S.C. 
SUPERCOM S.A.; 
– Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
– Prevederile art. 484, 485 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind noul Cod fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare; 
–  prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
  
   În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,, cu modificările și completările ulterioare, 

 
PROPUNE: 
 

Art.1. (1). Începând cu data de 01.01.2021  cuantumul taxei de habitat cu 
destinație specială de salubrizare aplicabilă în județul Dâmbovița, comuna Nucet, 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 și străinașii care domiciliază în județul Dâmbovița și în afara județului, 



care au gospodării pe raza județului Dâmbovița (incluzând comisionul de 
administrare de 0,714 lei/ lună/gospodărie) 

- 12 lei/lună/gospodărie pentru gospodăriile nelocuite, unde nu s-a dezbătut 
succesiunea, dar există moștenitori (incluzând comisionul de administrare de 
0,714 lei/ lună/gospodărie) 

- 100 lei/lună/instituții publice finanțate de de la buget( incluzând comisionul de 
administrare 5,95 lei/ lună/instituție) . 
 

 (2).  Începând cu data de 01.01.2021 se stabilește taxa de habitat în cuantum de 
40 lei pentru: 

– ONG-urile care un 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). Agenții economici care generează deșeuri menajere, municipale și 
similare și nu au contract încheiat cu operatorii autorizați de colectare și transport care 
operează pe raza județului Dâmbovița vor fi taxati cu 40 lei/lună, conform taxei 
operatorului care are exclusivitate pe raza județului. 
 (2) Agenții economici care își desfașoară activitatea la mai multe pucte de lucru 
vor achita contravaloarea taxei pentru fiecare punct de lucru. 
 (3) Agenții economici care nu au încheiat contract cu operatorii autorizați de 
colectare și transport vor achita taxa de 40 de lei/lună prin operatorul de colectare și 
încasare, SC Electrica Furnizare SA, suportând și comisionul de încasare. 
 (4) Comisionul de încasare se va deduce din încasarile efectuate de la agenții 
economici. 
  Art.3. Gospodăriile ale căror proprietari sunt plecați împreună cu familia în 
străinătate datorează o taxă de habitat în cuantum de 8 lei/lună/gospodărie (incluzând 
comisionul de administratie 0,476 lei/lună/gospodărie); 
 Art.4.(1). Comisionul de administrare cuvenit U.A.T.-urilor este eliminat, 
rămânând doar comisionul achitat operatorului de facturare și încasare a taxei de 
habitat. 
 (2). În situația în care taxa de habitat este încasată prin Biroul Financiar 
Contabilitate-  Impozite și Taxe, comisionul de administrare ce s-ar fi achitat operatorului 
de facturare și încasare, va rămâne la dispoziția U.A.T.-ului. 
 Art.5.- Gospodăriile care dețin două sau mai multe contoare electrice la aceeași 
adresă și deservesc o singură familie vor datora o singură taxă de habitat. 
 Art.6.(1). Consiliul local poate adopta hotărâri prin care să acorde facilități și scutiri 
de la plata taxei de habitat pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute de art. 485 din 
Codul fiscal, precum și pentru persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 
416/2001 cu modificările și 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 veterinarilor 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 O.G. nr. 105/1999, aprobată 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 se gospodăresc singure, se va aplica 
regula taxării pentru o singură persoană. 
 (5). Hotărârile prin care se acorde facilități și scutiri de la plata taxei de habitat 
vor fi communicate Aparatului tehnic al A.D.I., însoțite de anexă care să cuprindă: nume, 
prenume, adresă, NLC și cuantumul taxei de habitat la care a fost încadrată gospodăria 
respectivă. 
 (6). Scutirile prevăzute la art. 6 se interpretează în sensul scutirii prin efectul legii. 
 Art.7.(1). Gospodăriile din zonele din zonele temporar inaccesibile utilajelor 
mecanizate de colectare a deșeurilor menajere, din cauza unor fenomene naturale 
imprevizibile sunt scutite temporar de la plata taxei de habitat până la indepărtarea 
efectelor evenimentului respectiv. 
 (2). Tot astfel, pentru gospodăriile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de 
colectare a deșeurilor menajere, din cauza situării lor în zone cu asemenea 
caracteristici, conform proceselor verbale încheiate între reprezentanții Primăriei 
comunei Nucet, A.D.L. Și operatorul de colectare, taxa de habitat va fi de 9 lei, deșeurile 
menajere fiind depuse și ridicate din platformele de colectare. Situația zonelor din 
această categorie va fi actualizată annual și confirmată de operatorul de colectare. 
 Art.8. Sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodăriile nelocuibile (aflate în 
stare avansată de degradare, în curs de construire, dărâmate, garaje, magazii). În 
această situație se va formula o cerere la Primăria comunei Nucet iar, constatarea se va 
face prin verificarea în teren de către o comisie formată din reprezentanții acesteia și 
reprezentanții Aparatului tehnic. 
 Art.9.a) Scutirile acordate in conditiile art. 6 din prezenta hotărâre precum și cele 
acordate în baza Hotărârii A.D.I. nr. 122/18.06.2013 sunt valabile pe o perioadă de 1 an, 
cu drept de prelungire pe aceeasi perioadă, în baza tabelului nominal transmis de 
Primăria comunei Nucet, dacă condițiile nu s-au modificat. 
  b) Înainte de expirarea perioadei prevazute la art. 9 lit.(a) se va formula o alta 
cerere de scutire/reducere/facilitate către Primăria comunei Nucet, în cazul în care s-a 
transmis către A.D.L. Tabelul nominal cu reînnoiri privind taxa de habitat. 
 c) În cazul în care un s-a formulat, în termen, o nouă cerere de scutire/facilitate 
sau un s-a transmis tabelul cu reînnoiri de către  Primăria comunei Nucet, va fi datorată 
o nouă taxă de habitat în cuantum de 21 lei/lună, excepție făcând următoarele categorii 
de scutiri, care vor fi aplicate pe perioadă nedeterminată, cu obligația transmiterii acestora 
către Aparatul tehnic al A.D.I.: 

1. gospodăriile care dețin mai multe contoare de energie electrică la aceeași 
adresă și deservesc o singură familie; 

2. gospodăriile nelocuibile (aflate în stare avansată de degradare, în curs de 
construire, dărâmate). 

3. Anexe, magazii, garaje, grădini sau alte construcții care un au destinația de 
locuință. 

4. Instituțiile publice, agenții economici, ONG-urile (inclusiv bisericile, casele 
de rugăciuni și cimitirele) în următoarele cazuri: dacă  dețin mai multe 
contoare de energie electrică la aceeași adresă, dacă au puncte de lucru 
închise, dacă au contracte directe cu prestatorii de servicii specializați și 
autorizați pentru ridicarea, transportul, depozitarea și neutralizarea 
deșeurilor produse, casele parohiale nelocuite și anexele bisericești. 

5. Gospodăriile aflate în zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare 
a deșeurilor menajere, din cauza situării lor în zone cu asemenea 
caracteristici. 

      Art.10. Taxa speciala încasată potrivit prezentei hotărâri reprezintă venit al 
bugetului local și se foloseste pentru finanțarea cheltuielilor privind plata de 
disponibilitate datorată pentru serviciile prestate cetățenilor si institutiilor publice din 



comuna Nucet, repectiv pentru achitarea operatorului de facturare și încasare a taxei, 
excepție făcând comisionul prevăzut la art. 4 alin. (2). 

Art.11. Cu ducerea la îndeplinire se obligă biroul financiar contabil impozite și 
taxe. 

Art.12. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial local. 
 

 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ 
       Daniela BARBU                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                          
                   Elena Claudia POPESCU 
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