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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială

de  salubrizare pentru anul 2023

Consiliul  Local  Nucet,  întrunit  în  ședință  extraordinară  de  îndată  la  data  de
28.02.2023, având în vedere:

- proiectul proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.6/26.01.2023;

- referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr. 648/26.01.2023;

- raportul de specialitate al consilierul din cadrul biroului financiar contabil
impozite și taxe înregistrat sub nr. 1391/24.02.2023;

- 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 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.390/21.11.2022 privind stabilirea si aprobarea taxei
de habitat , pentru anul 2023, în cuantumul stabilit pentru anul 2022, până la
aprobarea noilor taxe de salubrizare, conform OUG nr.133/2022 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021
privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a
localităţilor nr. 101/2006;

- prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul  Dâmboviţa››
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,
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HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începand cu data de 01.01.2023 se aprobă taxa de habitat aplicabilă în co-
muna Nucet pentru anul 2023, în cuantumul stabilit pentru anul 2022, până la aprobarea
noilor taxe de salubrizare, conform OUG nr.133/2022 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a
Legii serviciului de salu-brizare a localităţilor nr. 101/2006, astfel:

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

-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  zo-
nele 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. Prevederile Hotărârii A.D.I. nr.349/22.11.2021, privind   Metodologia de insti-
tuire și colectare a taxei de habitat la nivel județean cu destinație specială de salubrizare
au caracter obligatoriu și completează dispozițiile prezentei hotărâri.

            Art.3.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 comuna Nucet, respectiv pentru achitarea opera-
torului de facturare si incasare a taxei.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin șef birou
financiar contabil impozite și taxe.

Art.5.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 al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
       Silvia GHEORGHE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                              Elena Claudia POPESCU

http://www.comunanucet.ro./


Nr. 12 din 28 februarie 2023

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

12/28.02.2023

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
28.02.2023

2 Comunicarea către primar 28.02.2023
3 Comunicarea către prefectul judeţului 10.03.2023
4 Aducerea la cunoştinţa publică 01.03.2023
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce

efecte juridice, după caz
01.03.2023


